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#ChicasInTech és una iniciativa de Funda-
ción Esplai per a animar nenes i adolescents 
a elegir vocacions relacionades amb la cièn-
cia i la tecnologia. Es tracta de sectors molt 
masculinitzats i que destaquen en el mercat 
laboral actual (i futur). Tots els àmbits laborals 
haurien de reflectir la proporció social de dones 
i homes, ja que en cas contrari no es nodreixen 
de tota la riquesa creativa i innovadora present 
en la societat.

Els equips de treball equilibrats pel que fa 
a gènere produeixen una interpretació més 

Introducció 

variada i rica de la realitat social en què 
vivim gràcies a les seves diferents pers-
pectives i coneixements. Com a societat, 
no podem permetre’ns malbaratar el talent 
femení.

Per assolir aquesta diversitat, ens propo-
sem donar visibilitat a les dones referents 
d’aquests àmbits, tant del passat com de 
l’actualitat. Així, les nenes i joves tenen un 
mirall en què reflectir-se i convèncer-se que 
són capaces de desenvolupar el seu futur 
professional en aquest àmbit.

1

Sobre el projecte #ChicasInTech 
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Per primer cop, la campanya #ChicasIn-
Tech inclou una guia metodològica per a 
desenvolupar activitats relacionades amb la 
ciència i la tecnologia amb perspectiva de 
gènere. Gràcies a aquesta guia, pensada per 
a persones dinamitzadores, podreu abordar 
aquests tipus de tallers amb els vostres grups 
de nenes, nens i joves amb eines i materials 
de suport.

A més, aquest document inclou activitats ja 
dissenyades perquè pugueu dur-les a terme 
directament amb els vostres grups.Aquesta 
guia es va publicar originalment en castellà 
a l’abril de 2020 amb quatre activitats, i es 
va anar ampliant fins a les vint que ara inclou 
durant l’any 2020. El document que esteu 
llegint ara és una adaptació i traducció fi-
nançada per l’Institut Català de les Dones.

Sobre aquesta guia
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Dones,  
ciència i  
tecnologia

2

En la nostra societat, s’assumeix que les 
diferències biològiques degudes al sexe que 
se’ns assigna en néixer impliquen també di-
ferències en les habilitats, actituds, gustos, 
i un llarguíssim etcètera, que conformen el 
que s’anomena els estereotips o rols de 
gènere. A més, la nostra societat només 
concep l’existència de dos gèneres (femení 
i masculí), assignats a dos sexes biològics. 
Cal tenir en compte que els rols i estereotips 
assignats a cada gènere canvien en funció 

Què és la perspectiva de gènere?

del moment i el lloc on siguem, pel fet que 
es tracta de construccions socials. Donat 
que des del moment en què naixem (o fins 
i tot abans) s’espera de totes nosaltres que 
ens comportem basant-nos en aquests rols, 
habitualment creem la nostra identitat de gè-
nere a partir dels mateixos.
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Aquests gèneres construïts socialment no 
són iguals: tot allò vinculat amb el gènere 
masculí es considera inherentment superior; 
la ciència i la tecnologia són àmbits inclosos 
en aquesta categoria. Aquest és l’origen de 
les discriminacions per motiu de sexe, algu-
nes tan arrelades en la nostra quotidianitat 
que resulta difícil fins i tot identificar-les; jun-
tament amb els rols i estereotips de gènere, 
formen el sistema d’organització social que 
denominem patriarcat.

A més, és important tenir en compte que 
les opressions de gènere estan en interac-
ció constant amb altres eixos d’opressió: 
ètnica, política, religiosa, econòmica, per 
orientació sexual… Si no tenim en compte 
aquestes altres cares de la discriminació, 
potser estarem reduint unes desigualtats i 
reproduint-ne unes altres.

La perspectiva de gènere, 
o feminista, manté una posició 

crítica davant d’aquestes  
construccions 

socials amb l’objectiu 
de canviar la realitat social 

perquè sigui més 
justa i equitativa.
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Segons les dades publicades per l’Insti-
tut d’Estadística d’UNESCO (UIS, 2019), 
les dones representen menys del 30% 
dels investigadors a escala mundial. 
A més, les dones investigadores tenen més 
dificultats per a publicar, se’ls paga menys 
pels estudis que desenvolupen i no poden 
avançar en les seves carreres tant com els 
homes.

L’Informe PISA de 2018 revela que no hi ha 
grans diferències en els resultats acadèmics 
de nois i noies en ciències i matemàtiques. 
Malgrat això, menys del 3% de noies di-

Per què incorporar la perspectiva de gènere?

Unes quantes dades
uen voler treballar en una feina relaciona-
da amb les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació (TIC). Més del 25% de 
nois s’imaginen treballant com a enginyers 
o científics quan tinguin 30 anys, mentre 
que el percentatge de noies amb aquesta 
perspectiva està per sota del 16%. Si ens 
centrem en els expedientes destacats, un 
33% de les noies volen ser professionals 
de la salut, una vocació que només com-
parteixen el 12,5% de nois amb el mateix 
rendiment acadèmic.
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30% 70%

Investigadores a escala mundial

Feina relacionada 
amb Tecnologies de 
la Informació i 
la Comunicació

Feina relacionada 
amb la Ciència 
i l’Enginyeria

Feina 
relacionada 
amb la Salut

3%
Noies Nois

97%

16%

Noies Nois

25% 33%

Noies Nois

12,5%

“On t’imagines treballant als 30 anys?”

10
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En l’àmbit espanyol, la bretxa de gènere en 
els llocs de feina del sector I+D és especial-
ment notable en les empreses, on les dones 
només són un 30% de les treballadores. Les 
dones que treballen en aquests àmbits es-
tan més presents en llocs de feina auxiliars, 
enfront de llocs tècnics o d’investigació, en 
tots els sectors (administració pública, en-
senyament, empreses i entitats sense ànim 
de lucre), segons dades de l’Institut Nacio-
nal d’Estadística (INE, 2018).

Aquesta falta d’interès per l’àmbit científic 
i tecnològic es deu en part a les dificultats 
a què s’enfronten les nenes i noies joves 
per a poder identificar-se amb aquest àmbit 
(Álvarez-Lires, Álvarez-Lires, Arias Correa, & 
Serrallé Marzoa, 2013). Aquestes dificultats 
venen marcades per la manca d’aprovació 
del seu entorn, en considerar que són es-
tudis apropiats només per a nois, la manca 
de referents femenins i la poca valoració de 
l’experiència prèvia que puguin tenir.
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Les estratègies per a organitzar activitats 
tenint en compte la perspectiva de gènere 
variaran en funció de les característiques 
de la vostra entitat, i dels grups de joves 
que acostumin a acudir-hi. En qualsevol 
cas, el primer pas serà analitzar en qui-
na situació us trobeu: hi ha el mateix 
percentatge de noies que de nois? 
Participen igual en les activitats 
que organitzeu? Hi ha igualtat d’as-

Com la incorporem en les activitats?

sistència en algunes, però n’hi ha 
d’altres molt desequilibrades?

Si el percentatge de noies i nois al vostre 
grup no està equilibrat, pot ser que hàgiu 
passat per alt algun factor que no resulti 
atraient per a les noies. No us preocupeu! 
Us proposem algunes idees per a contra-
restar aquesta situació.



Guia didàctica #ChicasInTech 13

Un factor que pot desanimar les noies en 
les activitats relacionades amb la ciència 
i la tecnologia és sentir que són les que 
menys coneixements tenen sobre el tema. 
Si la descripció o el títol de la nostra activitat 
conté molt argot tècnic, les noies podrien 
sentir-se intimidades. Això passa inclús si 
realment tenen coneixements sobre la te-
màtica en qüestió, atès que les dones són 
més proclius a l’anomenada “síndrome de la 

Per evitar aquest factor descoratjador, 
intenteu que les activitats organitzades 
tinguin un títol i una descripció amb un 
llenguatge més quotidià, fent èmfasi en 

els objectius específics 
que es volen assolir. També recoma-

nem centrar 
la descripció de l’activitat 

en la creativitat implícita a portar a ter-
me activitats relacionades amb 

la ciència i la tecnologia.

impostora”. Es tracta d’una pobra percepció 
dels èxits d’una mateixa, acompanyada de 
baixa autoestima, que experimenten dones 
(i noies) amb coneixements o experiència 
en àmbits masculinitzats o valorats social-
ment (Jiménez, Álvarez, Gil, Murga, & Téllez, 
2006). Aquesta mala percepció dels propis 
assoliments i capacitats pot desembocar en 
sentiments d’angoixa a causa de la por de 
ser “descobertes” com a impostores.
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Una altra qüestió molt important és la men-
toria. Les noies que tenen referents feme-
nins en l’àmbit de la ciència i la tecnologia 
demostren més interès per aquests camps. 
En el cas dels vostres grups, aquestes do-
nes referents poden ser dinamitzadores de 
l’entitat, dones professionals del sector o les 
noies més grans del grup.

En organitzar activitats relacionades amb 
la ciència i la tecnologia, és interessant 

comptar almenys amb una dinamitzado-
ra, el paper principal de la qual serà do-
nar suport a les noies del grup. Com hem 
mencionat abans, les noies solen sentir-se 
intimidades per aquesta classe d’activitats, 
i això pot causar que evitin demanar ajuda 
quan la necessiten. Per això, és una bona 
idea que hi hagi una persona dinamitza-
dora del seu mateix gènere prestant-los 
atenció i proporcionant-los suport quan 
sigui necessari.
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També és interessant organitzar sessions 
amb dones professionals del sector científic 
i/o tecnològic. Podeu organitzar diferents ti-
pus d’activitats amb elles: una breu xerrada en 
què les noies puguin fer-los preguntes, algun 
taller o activitat relacionat amb el seu sector 
professional… Imaginació al poder! L’objectiu 
d’aquestes activitats és que les noies tinguin 
contacte amb una dona que s’hagi desenvolu-
pat professionalment en aquest àmbit, perquè 
puguin comprovar amb els propis ulls que és 
possible i resoldre els seus dubtes.

Las noies més grans que participen en la vos-
tra entitat també poden ser una gran font d’ins-
piració. Animant-les a participar en les activi-
tats com a mentores de les noies més joves, 
aconseguireu que ambdós grups d’edat se 
sentin més motivats quant a aquests tallers. 
Les noies més joves comptaran amb l’ajuda 
de noies més grans que elles, però més pro-
peres en edat que les dinamitzadores, fet que 
facilitarà que hi acudeixin per buscar suport. 
Les noies més grans sentiran que tenen un rol 
important en les activitats, i això pot fomentar 
que el seu vincle amb l’entitat sigui més fort. 
També us poden ajudar a dissenyar noves ac-
tivitats, per tant tingueu en compte les seves 
idees i aportacions.
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Es pot captar l’atenció de les noies creant 
tallers només per a elles. Els poden servir 
com a presa de contacte tant amb la vostra 
entitat com amb les activitats científiques 
i tecnològiques. En tractar-se d’un espai 
no mixt, és a dir, només per a noies, se 
sentiran més còmodes i lliures a l’hora d’ex-
pressar dubtes i opinions. Us suggerim que 
useu aquestes activitats per a la captació 
de noves participants en activitats de la 
vostra entitat, ja que si se senten còmo-
des el primer dia es més probable que hi 
tornin més endavant. No obstant, també és 
interessant incloure els nois en les activitats 
sobre dones, ciència i tecnologia, per tal 
com els ajudarà a combatre els estereotips 
de gènere en aquests àmbits. La nostra 
recomanació és que analitzeu la situació 
en la vostra entitat, i decidiu si convé més 
una activitat mixta o no mixta.

En qualsevol cas, recordeu 
que això només són consells 

i recomanacions. 
En última instància, vosaltres sou 

qui coneixeu millor la situació de la 
vostra entitat i grups de joves, 
per tant us animem a fer servir 

aquestes recomanacions com a 
base, modificant-ne i afegint-hi tot 

allò que considereu.

Quant a la distribució de l’espai i dels grups, 
podeu fer-ho de diverses maneres. En ge-
neral, el més recomanable és mantenir les 
noies junt amb a les seves amigues/cs i 
germanes/s, atès que això contribueix a cre-
ar un espai de confiança i seguretat. A més, 
podeu separar els grups a partir de l’expe-
riència que tinguin en la matèria, per evitar 
que els joves amb menys coneixements se 
sentin incòmodes, o basant-se en l’edat.
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En aquesta secció de la guia, us propo-
sem una sèrie d’activitats i tallers perquè 
les realitzi la vostra entitat. Es tracta de 
propostes senzilles i assequibles, que no 
requereixen material especialitzat, perquè 
pugueu organitzar-les amb facilitat. Per 
descomptat, us animem que les adapteu 
als vostres grups, modificant-ne tot allò 
que considereu. 

3

Les nostres propostes

Activitats
i tallers

També us animem 
que useu aquesta guia 

per dissenyar 
les vostres 

pròpies activitats!
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Aquesta guia es publica el mes d’abril de 
2020, en una situació d’alta excepcionali-
tat deguda a la crisi sanitària causada pel 
virus COVID-19. En el moment de la publi-
cació, ens trobem en situació de confina-
ment, és a dir, sense poder sortir de casa 
amb algunes excepcions.

Sobre el confinament

Us animem 
 que les compartiu 

amb els vostres grups de joves, 
segur que els proporcionaran 

moments de diversió 
i aprenentatge, tan necessaris 

en aquesta situació.
Des de Fundación Esplai, 

us volem fer arribar tot el nostre 
afecte i suport.

#TotAniràBé

És per això que algunes de les activitats 
que proposem en aquesta guia han estat 
modificades i adaptades, de manera que 
poden portar-les a terme de forma autò-
noma les joves a casa, o amb alguna su-
pervisió parental.
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Fitxes de 
les activitats
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N. de participants: 5-15
Treball individual o per parelles.
Edat: A partir de 6 anys
Durada: 15-45 min
Objectius:
● Incentivar la curiositat 

Estudiar la relació entre la llum i els colors
● Mostrar la quotidianitat de la física

Comprendre el fenomen de la llum
● Potenciar la creativitat de les noies
Materials:
● Necessitarem una base sòlida, podeu usar 
un CD vell, alguna cosa similar que sigui cir-
cular o fer un cercle amb cartró.
● Folis, retoladors, paper i pega
● Una moneda de 50 cèntims o similar 
● Cúter
● Corda
Desenvolupament de l’activitat: 
1  En un foli dibuixem un cercle del diàmetre 

de la nostra base sòlida (el CD). 

Fitxa 
Activitat 1 Llum de colors

2  Dividim el cercle en sis parts. 
3  Acolorim! En el següent ordre: vermell, ta-

ronja, groc, verd, blau i violeta.
4  Retallem el nostre cercle (sencer, sense 

retallar-ne les parts per separat), i l’enganxem 
a la base sòlida. Deixem que s’eixugui bé.
5  Amb l’ajut d’una moneda de 50 cèntims 

marquem un altre cercle més petit, i dibuixem 
una línia per dividir-lo en dos. 
6  És important que el següent pas el faci la 

persona que guiï l’activitat. Fem dos orificis 
als extrems del cercle amb el cúter, on la línia 
divisòria es troba amb les vores del cercle.
7  Per últim, passem la corda pels orificis, i la 

unim amb un nus. I ja haurem acabat el nostre 
cercle de Newton. 
8  Ara podrem comprovar com afecta als co-

lors el moviment, donant voltes al cercle cada 
cop més ràpid.

Aquest mateix disc fou inventat per Newton 
per a demostrar que la llum blanca està confor-
mada per aquests colors, que són els mateixos 
que veiem a l’arc de Sant Martí quan plou. 
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Què és el que passa?
Doncs que els objectes estan formats per 
àtoms/partícules que quan entren en contac-
to amb la llum n’absorbeixen part de l’energia. 
La llum emet unes ones i aquestes ones són 
absorbides pels objectes en funció de la com-
posició química, configuració electrònica i de 
com sigui la mateixa llum.
És a dir, cada color que veiem és l’energia que 
rebota, l’energia no absorbida pels objectes. 
En altres paraules, veiem el reflex de la llum. 
Un exemple clar: el plàtan el veiem groc perquè 
només absorbeix l’energia d’ona que dona el 
color blau, i reflecteix les ones d’energia que 
donen el vermell i verd. Quin color donen si els 
combines? El groc.

Un altre exemple és el cercle de Newton que 
hem construït. En canviar les condicions dels 
colors i donar-los moviment, veiem que la 
llum es reflecteix blanca i té tots els colors 
de l’arc de Sant Martí. L’objecte segueix sent 
el mateix, tan sols li hem donat moviment i 
velocitat, i així hem alterat la manera com li 
arriba la llum, fent que es reflecteixin tots els 
colors. També podríem provar-ho d’una altra 
manera: si apaguem els llums de la sala o ens 
desplacem a un racó sense llum, veurem que 
el cercle i tot estarà negre. Això és perquè 
l’absència de llum fa que ho veiem tot negre, 
sense colors. Per tant, el negre és l’absència 
de color (ones de llum o energia).

En conclusió, els colors són una propietat de la 
llum i no dels objectes. El color és una interpre-
tació que fem gràcies als nostres ulls i al nostre 
cervell de l’impacte de la llum en els objectes.
Amb aquesta activitat els mostrarem una de les 
teories del color. Gràcies a les investigacions de 
Newton en física vam poder saber que el color 
blanc és la suma de tots els colors i el negre, 
l’absència del color. Per què? Com? Si pinto en 
un paper amb tots els colors surt un color marró 
estrany. Bé, això és perquè parlem dels colors 
que componen la llum (síntesi additiva) i no de 
la mescla de pigments (síntesi subtractiva).

Referències: 
● Newtons Disc – Reverse Rainbow 
(science for kids experiment/white light/Isaac 
newton)
https://www.youtube.com/watch?v=_z7B-
Dab3N7w
● Como hacer el Disco de Newton 
|Experimento Fácil| Luz
https://www.youtube.com/
watch?v=Nh4O_0bzhB4
● Isaac Newton: reflexión y refracción de la luz 
https://medium.com/@a20183390_21926/isaac-
newton-reflexi%C3%B3n-y-refracci%C3%B3n-
de-la-luz-2fb8052fdd79

https://www.youtube.com/watch?v=_z7BDab3N7w
https://www.youtube.com/watch?v=Nh4O_0bzhB4
https://medium.com/@a20183390_21926/isaac-newton-reflexi%C3%B3n-y-refracci%C3%B3n-de-la-luz-2fb8052fdd79
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N. de participants: 1-10
Activitat grupal.
Edat: A partir de 12 anys
Durada: 15-30 min
Objectius:
● Incentivar la curiositat 

Estudiar la relació entre la llum i els colors
● Potenciar la creativitat de les noies 
i adolescents

Fitxa 
Activitat 2

Jugant amb la llum 
i la fotografia

Materials:
● 3 llanternes mitjanes grans o focus (no ser-
veixen les llanternes dels mòbils)
● Paper de cel·lofana de colors
● Cinta adhesiva
● Un lloc amb poca llum
● Càmeres fotogràfiques o mòbils amb càmera
● Cartolina blanca o similar (també ens serveix 
una paret blanca)
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Desenvolupament de l’activitat: 
La idea d’aquesta activitat és experimentar 
amb la llum i els colors que componen la llum, 
per després jugar amb totes les possibilitats 
i crear fotografies amb l’efecte de les llums.

1  Primer retallarem un tros de paper de cel-
lofana de cada color primari de la mescla ad-
ditiva: blau, vermell i verd. La mida del paper 
dependrà de les llanternes de què disposem, 
amb el paper haurem de cobrir tot el focus 
de llum de la llanterna. Recomanem que el 
paper de cel·lofana sigui més gran que el fo-
cus i d’aquesta manera podrem enganxar el 
paper pels costats de la llanterna i no afectarà 
l’emissió de llum.

2  Agafem les llanternes i en cobrim els focus 
amb el paper retallat, i l’enganxem amb cinta 
adhesiva pels costats.

3  Busquem un espai amb poca llum.

4  Col·loquem la cartolina blanca al terra. 

5  Apuntem amb les llanternes al terra i anem 
fent combinacions, provant i jugant amb la 
llum. Deixem aquí una seqüència:
● Vermell
● Verd
● Blau
● Vermell + Blau = Magenta
● Verd + Vermell = Groc
● Blau + Verd = Cian
5  Podem provar de fotografiar les nostres 

mescles il·luminant objectes, a nosaltres ma-
teixes, i jugar. Estarem posant filtres i “editant” 
imatges de manera analògica.

Referències: 

● Mezcla aditiva
https://www.youtube.com/
watch?v=yq1DxGR6ilM

https://www.youtube.com/watch?v=yq1DxGR6ilM
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N. de participants: 10
Activitat grupal.
Edat: A partir de 6 anys
Durada: 15 minuts preparació 
2 hores per a veure’n els resultats
Objectius:
● Incentivar la curiositat 

Comprendre la capil·laritat de l’aigua  
i la mescla de colors

● Potenciar la creativitat de les noies
Materials:

● 7 gots o recipients

● Aigua

● Colorant alimentari 
  dels colors primaris: 
  vermell, blau i groc 

● Paper de cuina

Fitxa 
Activitat 3

Camí 
de colors

Desenvolupament de l’activitat: 
En aquesta activitat treballarem la mescla dels 
colors. 

1  En primer lloc, prepararem tres gots amb 
aigua. En cadascun hi posarem un color pri-
mari (vermell, blau i groc), és important que 
siguin colorants alimentaris perquè faciliti la 
capil·laritat de l’aigua, i hi tirarem 3-4 gotes.

2  El següent pas és preparar els tovallons, 
en necessitarem sis de doblegats en quatre 
horitzontalment. Una vegada preparats els 
tovallons, col·locarem els gots de la següent 
manera:

Got = G

G. Vermell - G. Buit - G. Blau - G. Buit - G. 
Groc - G. Buit - G. Vermell (es pot unir l’últim 
got buit amb el primer G. Vermell o posar un 
altre G. Vermell al final i fer un camí)



Guia didàctica #ChicasInTech 25

3  Col·locats els gots, els enllaçarem amb 
els tovallons. En cada got amb colorant hi po-
sarem un tovalló que enllaci amb el got buit 
del seu costat o costats. D’aquesta manera, 
aconseguirem que els colors passin a poc a 
poc als gots buits amb capil·laritat i, a més, 
veurem els colors secundaris en mesclar-se 
els primaris. 

4  Finalment, per a veure’n els resultats ne-
cessitarem que passin almenys 2 hores. 

Gràcies a aquesta activitat podem repassar 
conceptes sobre els colors i la capil·laritat de 
l’aigua. En aquest cas juguem amb la mescla 
de pigments (síntesi subtractiva), això vol dir 
que els colors primaris són el magenta, el groc 
i el cian. Difícilment trobarem colorants del to 
magenta o cian, però tindrem els mateixos 

resultats usant el color vermell i blau perquè 
només canvien en el to. 

A diferència de la mescla de llums (síntesi ad-
ditiva), no juguem amb la llum per controlar 
l’emissió d’un color en concret, sinó que ju-
guem amb la mescla de pigments controlant 
el color des de l’absorció d’energia.

Per acabar, en aquesta activitat podem repas-
sar el concepte de la capil·laritat. La capil·laritat 
és una propietat dels líquids que els facilita 
moure’s per orificis tubulars o superfícies poro-
ses, encara que la gravetat hi jugui en contra. 

Referències: 

● https://www.youtube.com/watch?v=GLd_
nmQY3Lw

https://www.youtube.com/watch?v=GLd_nmQY3Lw
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N. de participants: 10-15
Activitat grupal.
Edat: A partir de 14 anys
Durada: 1 h o 1 h 30 min
Objectius:
● Apropar les nenes adolescents al món 
professional dels videojocs
● Donar visibilitat a dones desenvolu-
pades de la indústria del videojoc, i així 
mostrar possibles referents a les adoles-
cents interessades
● Incentivar el debat sobre les relaciones 
interpersonals en camps professionals 

Fitxa 
Activitat 4 Dones i videojocs

Materials:

● Material per a reproduir vídeo (pantalla, pro-
jector, altaveus…)
● Accés a internet o descarregar el vídeo
● Vídeo (30:35 min): Mujeres Desarrollando 
Videojuegos parte 1 – Nerfeadas Capítulo 1      
https://www.youtube.com/watch?v=SJgw
ktZp5MM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=SJgwktZp5MM&feature=youtu.be
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Desenvolupament de l’activitat: 
Aquesta activitat consisteix a donar un espai 
de reflexió sobre la indústria del videojoc i el 
paper de la dona. Per donar aquest espai de 
reflexió, visualitzarem un vídeo en què podem 
veure experiències de professionals del sector.

Abans de la visualització podríem plantejar 
les preguntes següents:
● Sabrien dir el nom d’algun desenvolupador 
o professional d’indústria?
● I d’alguna desenvolupadora?
● Creuen que és un sector 
on hi ha dones? 
O és un sector d’homes?

Preguntes per a moderar el debat:
● Què tenen en comú les dones entrevistades?
● Què és el que més t’ha cridat l’atenció?
● Coneixies alguna de les entrevistades? 
● Havies sentit a parlar de la síndrome de l’im-
postor?
● Com et sents en donar la teva opinió sobre 
alguna cosa en grup?
● Alguna s’ha plantejat treballar en el sector 
dels videojocs o de la programació?
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N. de participants: 11-15 
Activitat individual.
Edat: A partir de 6 anys
Durada: 30 min
Objectius:
● Introduir conceptes 
  bàsics de la biologia
● Visibilitzar Rosalind Franklin
● Incentivar la curiositat 

Materials:

● Aigua
● Tres gots
● Sal
● Sabó
● Alcohol

Fitxa 
Activitat 5 Veiem el nostre ADN

Desenvolupament de l’activitat: 
1  Per a aquesta activitat, el primer pas és 

agafar un got amb dos dits d’aigua per glopejar 
durant mig minut (aprox.), i abocar-la al got de 
nou. Així aconseguim una mostra d’ADN, tot 
i que encara no és visible. Reservem el got.

2  A continuació, en un altre got hi posem 
dos dits d’aigua, hi afegim una cullerada de 
sal i removem. Al got restant, hi posem dos 
dits d’aigua amb una cullerada de sabó, i re-
movem. 

3  Ara mesclem una cullerada de cada dis-
solució al got amb el nostre ADN. 

4  Finalment, aboquem l’alcohol per la vora 
del got de la nostra mescla. Aquí és important 
parar compte perquè l’alcohol es quedi dalt i 
formi una pel·lícula.
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Aquesta activitat ens ajudaria a introduir con-
ceptes biològics com l’ADN. L’àcid desoxi-
ribonucleic (ADN) és un àcid nucleic que té 
informació genètica que s’hereta per al desen-
volupament de la vida i organismes. La majoria 
d’organismes vius tenen ADN (plantes, ani-
mals, fongs, etc.). Hi ha informació que com-
partim, i informació que és específica de cada 
tipus d’organisme i espècie. La informació es 
va especificant fins a arribar a l’individu. 

*Per explicar als més petits què és l’ADN po-
dem fer un paral·lelisme amb els números de 
telèfon. Cada número de telèfon és únic, cada 
un té una combinació numèrica particular, i 
el mateix passa amb el nostre ADN, és una 
seqüència única. Cada persona té un ADN 
particular i únic.

Finalment, amb aquesta activitat podem vi-
sibilitzar la investigadora i química Rosalind 
Franklin, que va realitzar les primeres imatges 
que demostraven que l’ADN té una forma de 
doble hèlix. I no va ser reconeguda al seu mo-
ment, tot i que la seva troballa sí que va tenir 
un gran impacte en el camp de la investigació 
de l’ADN.

Referències: 

●https://www.youtube.com/
watch?v=TvLCcANElEw

https://www.youtube.com/watch?v=TvLCcANElEw
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N. de participants: 1-15 
Activitat per parelles.
Edat: A partir de 6 anys
Objectius:
● Incentivar la curiositat 
● Incentivar la creativitat 
  i la possibilitat de innovació 

Explicar el concepte de tecnologia i 
innovació
Donar a conèixer la història de la cièn-
cia: la higiene

● Introduir conceptes bàsics de química
 
Materials:

Experiment 1 
● 1 llesca de pa 
● 1 parell de guants
● 1 plat
● 2 bosses hermètiques
Experiment 2
● 2 pots
● Aigua
● Oli 
● Sabó líquid

Fitxa 
Activitat 6

Història de la higiene 
i l’esterilitat

Desenvolupament de l’activitat: 
En aquesta activitat amb diferents experiments 
abordarem la importància de la higiene. També 
aprofitarem per parlar del concepte de tecno-
logia i innovació, perquè el sabó és un invent, 
és artificial.

1r Experiment: 
1  Necessitarem una llesca de pa de motlle per 

cada dues nenes. La persona que guiï l’activitat 
haurà de tallar la llesca en dues amb guants i un 
ganivet net, i les deixarà en un plat net. Remar-
quem que és molt important mantenir la neteja 
en aquesta part del procés. 
2  Ara, una de les nenes tocarà mitja llesca amb 

les mans brutes per ambdós costats, i l’altra, es 
rentarà bé les mans per posteriorment tocar-la, 
per ambdós costats també.
3  Cadascuna guardarà la seva llesca en una 

bossa amb tancament hermètic i l’etiquetarà 
amb un nom identificatiu. Podem deixar-los lli-
bertat perquè hi posin el nom.
4  Deixarem les bosses en un lloc segur, i obser-

varem en uns dies què passa. Si l’experiment ens 
ha sortit bé, observarem que s’han desenvolupat 
microorganismes a la llesca de mans brutes i l’altra 
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està en bon estat. Observarem que la llesca de 
mans brutes agafa un altre color i canvia la seva 
textura. És un bon exemple per a parlar amb les 
nenes de la importància de la higiene abans de 
menjar i en general. 

2n Experiment: 

1  Agafem dos pots, hi posem aigua fins a la 
meitat, i hi afegim dos o tres dits d’oli.
2  Ara, en una de les mescles hi afegirem un 

dit de sabó líquid.
3  Finalment, ho mesclarem girant amb una 

cullera en cada recipient de les dues mostres. 
Observarem que en la mostra d’oli i aigua tarda 
menys a tornar al seu estat inicial respecte a la 
mostra d’oli, aigua i sabó. En aquesta mostra, 
veurem a més que es forma escuma, això és 
perquè el sabó també és capaç d’interactuar 
amb l’aire i aconsegueix atrapar-lo, i crea una 
fina pel·lícula exterior. Ara bé, per què l’aigua i l’oli 
se separen? Això és perquè l’aigua és polar, i l’oli 
és no polar. Les substàncies no polars només 
es mesclen bé amb les substàncies no polars i 
de manera inversa passa amb les substàncies 
polars.
Per què el sabó neteja? El sabó ens funciona per 
a netejar-nos o per a netejar les coses perquè 
la seva estructura molecular permet, junt amb 
l’aigua, arrossegar brutícia i greixos (lípids). El 
sabó té la capacitat de crear una fina pel·lícula 
als plats, gots, coberts, o a les nostres mans, 
gràcies a la qual atrapa la brutícia, que després 
és arrossegada amb l’aigua quan esbandim.

Finalment, en aquesta activitat podrem parlar 
del sabó com a innovació i tecnologia, perquè 
encara que ara formi part de la nostra quotidi-
anitat i no hi donem importància, la té. Si bé és 
cert que no podem situar de manera clara la 
troballa del sabó, sí que podem parlar de l’avenç 
que va suposar incloure’l en el protocol de les 
operacions quirúrgiques al segle XIX. Gràcies als 
estudis de Pasteur i Lister, es va descobrir que 
els humans eren capaços d’encomanar microor-
ganismes (invisibles a simple vista) a través de les 
seves mans. I a partir d’aquest moment, es va 
aconsellar usar el sabó abans de cada operació 
per evitar la transmissió dels microorganismes 
que després produïen una greu infecció. A partir 
d’aquest moment, es van aconseguir millorar els 
resultats de les operacions i es va estandarditzar 
l’ús del sabó i l’esterilitat en el protocol mèdic 
d’operacions quirúrgiques.

Referències: 
●¿Tocan tus manos mucha suciedad? 
https://www.youtube.com/watch?v=DP5LzEkICnE
● Experimento: Manos sucias, manos limpias 
https://www.youtube.com/watch?v=EtnStMTwnkQ
●¿Cómo funciona el jabón? | Explicación + Expe-
rimentos | Conecta Ciencia 
https://www.youtube.com/watch?v=c49UpQMcVEE
●¿Por qué limpia el jabón? – Todo tiene un porqué 
https://www.youtube.com/watch?v=w55stEQ1R2U

https://www.youtube.com/watch?v=DP5LzEkICnE
https://www.youtube.com/watch?v=EtnStMTwnkQ
https://www.youtube.com/watch?v=c49UpQMcVEE
https://www.youtube.com/watch?v=w55stEQ1R2U
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N. de participants: 1-15 
Activitat grupal.
Edat: A partir de 6 anys
Durada: 30 min 
(+ 45-60 min de cocció)
Objectius:
● Incentivar la curiositat

per la transformació de la matèria
Conèixer les diferències entre 
la química i la física

● Visibilitzar la quotidianitat 
  de la física i la química 

Fitxa 
Activitat 7

La cuina, el nostre 
laboratori. NIVELL 1

Materials:
● Estris de cuina
● Ingredients pa de pessic:

● 240 grams de farina 
● 50 grams de xocolata de postres
● 150 grams de sucre
● 2 ous 
● 80 grams de cacau pur
● 2 culleradetes de llevat
● 120 ml d’oli d’oliva
● 150 ml de llet
● 150 ml d’aigua
● 1 culleradeta d’essència de vainilla 
  (opcional)
● Forn

Desenvolupament de l’activitat: 
En aquesta activitat veurem a través d’una 
recepta clàssica la diferència entre un canvi 
físic i un canvi químic. 
Sabem que la química i la física són dues cièn-
cies que estudien la matèria, però de manera di-
ferent, amb preguntes diferents. Quins canvis 
estudia la física? Quins canvis estudia 
la química?

Els canvis químics són aquells que produeixen 
canvis en l’estructura interna/molecular de la 
matèria. I els canvis físics són aquells en què 

Llet
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l’estructura interna (estructura molecular) es 
manté i al mateix temps manifesten un canvi. 
En resum, un canvi físic no altera la substància 
i el químic sí, el canvi químic produeix una nova 
substància.
Ara ho exemplificarem amb una recepta bona i 
clàssica: pa de pessic de xocolata.

1  Triturem la xocolata. Això és un canvi físic 
perquè canviem la forma de la xocolata, però 
no la substància.

2  Tamisem la farina i el llevat en un bol. Això 
és un canvi físic: mesclem els ingredients, però 
no canviem les substàncies. Tamisem el cacau 
en pols en el mateix bol i mesclem.

3  Preescalfem el forn a 180 graus.

4  En un altre bol hi posem els ous, el sucre, 
l’essència de vainilla i l’oli, i ho batem. 

4  Hi afegim la meitat de la primera mescla (la 
farina tamisada amb cacau i llevat) i hi aboquem 
una mica de llet. Continuem mesclant ingredi-
ents. I repetim el procés: hi afegim la resta de 
la mescla tamisada i la resta de llet, i barregem. 
En aquest procés ja comencem a tenir canvis 
químics gràcies al llevat.

5  Una vegada tinguem integrada tota la mas-
sa, passarem a incorporar-hi l’aigua, però abans 
l’escalfarem. 

6  Posem la mescla final en un bol i l’introduïm 
al forn durant 45-60 minuts. 
En aquesta activitat hi podem incloure un con-
trast. Podem fer un pa de pessic amb llevat i un 
altre sense. Veurem que el resultat és bastant 
diferent. Això és perquè el llevat, junt amb els 
sucres, interacciona i fa que s’alliberi diòxid de 
carboni (CO2), un gas que permet donar més 
volum inflant al pa de pessic durant la cocció 
al forn. En canvi, si no hi posem llevat aques-
ta reacció no es produirà i ens quedarà el que 
actualment anomenem brownie. Una dada cu-
riosa és que el brownie va ser creat sense cap 
intenció, simplement va ser un error en no afegir 
llevat a la recepta.
Finalment, aquí podem debatre sobre la impor-
tància dels processos químics en la cuina. Com 
l’ordre en el procés, els ingredients i els estris po-
den afectar el resultat final. També podem parlar 
de la innovació en l’alimentació (conservació de 
productes, cuina professional, etc.).

Referències: 
●Cambio Físico y Químico || 
Química en la cocina
https://www.youtube.com/
watch?v=AoF2LPHEu5Y
●Bizcocho de chocolate 
(húmedo y esponjoso)
https://www.youtube.com/watch?v=1ln81L3vsuc

https://www.youtube.com/watch?v=AoF2LPHEu5Y
https://www.youtube.com/watch?v=1ln81L3vsuc
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N. de participants: 1-15 
Activitat grupal.
Edat: A partir de 12 anys
Durada: 15 min
Objectius:
● Incentivar la curiositat 

per la transformació de la matèria
● Introduir coneixements 
  de bioquímica

Experimentar processos químics
Introduir les proteïnes 
i la seva desnaturalització

 

Fitxa 
Activitat 8

La cuina, el nostre 
laboratori. NIVELL 2 
“PLàSTIC CASOLà”

Materials:
● 1 olla 
● Accés a foc per a cocció 
  (placa de vitro, cuina de gas o inducció)
● 20 ml de vinagre blanc
● 500 ml de llet
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Desenvolupament de l’activitat: 
En aquesta activitat farem plàstic casolà, mo-
delable. 

1  Plantegem preguntes com ¿creieu que 
podríem fer un material semblant al plàstic 
derivat de la llet? Les noies podran anotar les 
seves hipòtesis, i les contrastarem al final de 
l’experiment.

2  Escalfem la llet a foc lent fins que estigui 
a punt de bullir.

3  Hi afegim el vinagre i veurem que comença 
a reaccionar.

4  Veurem grumolls groguencs i parts que 
claregen. Això vol dir que està començant a 
quallar la nostra mescla. La mantenim al foc 
fins que la part quallada tingui certa consis-
tència, però que encara quedi líquid a l’olla.

5  Retirem del foc i esperen que es refredi.

6  Escorrem, separant el líquid del sòlid.

7  I ja podrem jugar i modelar el nostre plàstic 
casolà.

Per què passa això? En bioquímica s’ano-
mena desnaturalització de les proteïnes. El que 
ha succeït és que hem exposat les proteïnes 
caseïnes de la llet a un mitjà àcid, i s’ha sepa-
rat de la resta de matèria perquè aquesta pro-
teïna no és soluble en un mitjà àcid, i per tant 
es coagula, es precipita formant una pasta.

Referències: 
●Experimentos de bioquímica 
https://www.youtube.com/
watch?v=iTFy11MUiP4

https://www.youtube.com/watch?v=iTFy11MUiP4
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N. de participants: 1-15 
Activitat grupal.
Edat: A partir de 6 anys
Durada: 15-30 min
Objectius:
● Incentivar la curiositat 

per l’univers
● Fomentar l’observació 
  del nostre univers

Donar a conèixer les constel·lacions 

 Materials:

● Tauleta o mòbil
● Accés a internet

Fitxa 
Activitat 9

Constel·lacions 
a plena llum del dia

Desenvolupament de l’activitat: 
Per a aquesta activitat necessitarem descarre-
gar l’aplicació Star Walk 2.

Gràcies a aquesta aplicació podrem veure les 
constel·lacions i alguns estels movent el mòbil 
o tauleta pel cel. També podem moure’l amb 
el dit. 

Com és possible que l’aplicació ens 
mostri les constel·lacions amb el mo-
viment de la tauleta? És gràcies a dues 
coses. En primer lloc, la ubicació geogràfica 
permet que l’aplicació sàpiga on som, si a l’he-
misferi nord o sud. En segon, tots els mòbils 
i tauletes tenen una peça que s’anomena ac-
celeròmetre, gràcies al qual el nostre mòbil és 
capaç de detectar el seu propi moviment. És 
com si fos les nostres orelles. 

T’has parat a mirar el cel de nit de ma-
nera metòdica? Què hi has observat? 
Estels? Conjunts d’estels? Has creat 
imatges unint estels?
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Des de l’astronomia, que és la ciència que 
estudia l’univers, s’ha observat que existei-
xen uns estels fixos en l’univers, i els conjunts 
d’aquests estels s’anomenen constel·lacions. 
És important recordar que, encara que 
agrupem els estels en constel·lacions, 
no vol dir que siguin propers entre si, 
com els països en continents. Els estels 
d’una mateixa constel·lació poden tenir llargues  
distàncies entre ells.
Les constel·lacions han estat observades i 
dibuixades al llarg de la història per diverses 
cultures. La majoria de constel·lacions tenen 
noms de l’antiga Grècia. El 1930, la Unió As-
tronòmica Internacional (UAI) va establir i definir 
les 88 constel·lacions que reconeixem avui dia.
Podríem veure-les totes des d’un ma-
teix punt de la Terra? La resposta és que 
no, perquè depèn de l’hemisferi on ens trobem 
i de l’estació de l’any. 
Però gràcies a aquesta aplicació podem ob-
servar totes les constel·lacions i saber-ne més: 
quin significat té el seu dibuix o forma? 
Des d’on es pot veure? I també podem 
aprofitar-la per a observar estels. 

Es pot aprofitar aquesta aplicació per a apren-
dre a identificar les constel·lacions, i per a po-
der identificar-les quan sigui de nit i es tingui 
bona visibilitat. Recordem que per a poder 
observar els estels necessitem ser en un lloc 
amb poca contaminació lumínica.

Referències: 
●Experimentos de bioquímica 
https://www.youtube.com/
watch?v=iTFy11MUiP4

https://www.youtube.com/watch?v=iTFy11MUiP4
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N. de participants: 10-15 
Edat: 12-18
Durada: 30 min - 1 h
Objectius:

● Visibilitzar dones científiques
● Donar a conèixer possibles 
   referents a les adolescents
● Divulgar història de la ciència
 
Materials:

● Espai de joc
● Targetes de científiques
● Targetes de fites
Desenvolupament de l’activitat: 
Aquesta activitat consisteix en un joc de car-
tes. D’una banda, tindrem cartes escrites de 
fites de la ciència i la tecnologia, i d’una altra, 
tindrem cartes amb noms de científiques i 
científics. Hi ha noms sense fita, és una petita 
trampa per a tenir més cartes de persones 
i portar a la confusió.  

Les jugadores hauran de relacionar les car-
tes de fites amb cartes de noms. Quan hagin 
relacionat totes les cartes de fites amb les de 

Fitxa 
Activitat 10

Referents 
científiques

persones, aturarem el joc, i llavors veurem quines 
correlacions estan ben fetes i quines no. Aquí 
podrem observar si es correlacionen més homes 
amb fites que dones. També aconseguirem visi-
bilitzar fites de dones. 

Aquesta és la taula de persona/camp/fita. 
Seria interessant guardar la informació del 
camp per parlar-ne en el debat.

Nom Camp Fita

Valentina 
Tereshkova

Cosmonauta Va pilotar el Vostok 6, llançat 
el 16 de juny de 1963.

Katherine 
Jonhson 

Matemàtica,
física 

Va treballar en els projectes 
Mercury i Apollo 13 de la 
NASA, calculant la trajec-
tòria de les naus. En aquell 
moment ja existien com-
putadores que realitzaven 
aquests càlculs, però eren 
una novetat i no es confiava 
al 100% en els seus resul-
tats. Gràcies a les seves 
altes capacitats de càlcul i 
coneixement  va poder veri-
ficar i assegurar els resultats 
de les trajectòries.

Eileen 
Marie 
Collins

Cosmonauta Va pilotar el STS-63 Disco-
very de la NASA el 1995, i 
va participar en tres missi-
ons espacials més.
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Severo 
Ochoa

Va descobrir els enzims ci-
trat sintasa i piruvat deshi-
drogenasa participants en el 
cicle de Krebs. Va guanyar 
el premi Nobel de Medici-
na el 1959 junt amb Arthur 
Kornberg pels seus estudis 
sobre l’ARN.

Mayim 
Bialik

Neurobiòloga Actriu, doctora
en neurociència. 

Ros Geller
Hipàtia Matemàtica

i astrònoma
Va inventar el densímetre.

Rosalind 
Franklin

Química Va capturar per primer cop 
l’estructura de l’ADN, i així 
en va revelar la forma de 
doble hèlix.

Wang 
Zhenyi 

A s t r ò n o m a , 
matemàtica

Va viure al segle XVIII, i 
gràcies als seus estudis va 
explicar fenòmens com els 
equinoccis i eclipsis lunars. 

Merritt 
Moore

Física quàntica Ballarina professional i físi-
ca especialitzada en física 
quàntica. 

Marie 
Curie

Química Va ser la primera persona 
a aconseguir dos premis 
Nobel en distintes espe-
cialitzats (física i química). 
Pionera en el camp de la 
radioactivitat. 

Tesla Matemàtic,
físic i
enginyer

Inventor de l’electricitat al-
terna i altres avenços en el 
camp de l’enginyeria elèc-
trica.

Jon Von 
Neumann

Matemàtic Les seves contribucions 
més notables van ser en el 
camp de la física quàntica 
i les ciències de la compu-
tació.

Greta 
Thunberg

Activista mediambiental.

María 
Blasco

Biòloga mole-
cular

Les seves contribucions 
són en el camp de l’estudi 
de l’ADN i la lectura de la 
informació genètica.

Albert 
Einstein
Ada
Lovelace

Matemàtica És reconeguda per haver 
descrit per primer cop un 
llenguatge de programació 
de caràcter general.

Charles 
Babbage

M a t e m à t i c , 
científic de la 
computació

Va dissenyar un dels primers 
ordinadors, “la Màquina 
Analítica”.

Hedy 
Lamarr

Enginyera Actriu i enginyera. Junt 
amb George Antheil, van 
dissenyar un transmissor 
d’informació digital similar 
al que avui dia coneixem 
com “wifi”.

Isaac 
Newton
Stephen 
Hawking
Thomas 
Alva
Edison
Bill Gates

 

I adjuntem un possible disseny de cartes 
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Fitxa 
Activitat 11 Cossos celestes
N. de participants: 1-15 
Edat: 16-12
Durada: 1-2 h
Objectius:
● Fomentar el pensament analític 

Incentivar la curiositat 
per l’astronomia

● Potenciar la creativitat
● Aproximar certs conceptes 
  de l’astronomia 
Materials:
● Materials de manualitats (tisores, pega, 
colors, etc.)
● Materials reciclables per a manualitats 
(ampolles, cartons, plàstics, llaunes, etc.)
● Llanternes
● Espai per a treballar manualitats
● Accés a internet (tauleta, ordinador o mòbil)
Desenvolupament de l’activitat: 
En aquesta activitat recrearem la posició de 
tres cossos celestes: el Sol, la Lluna i la Ter-
ra. I experimentarem per observar com és 
l’eclipsi de sol i de lluna.
L’explicació d’aquesta activitat se centrarà 
a mostrar com es mouen la Terra, el Sol i la 
Lluna. 

Aquests cossos celestes es mouen: com ho 
fan? Com es mouen aquests astres? La 
Terra orbita (és a dir, es mou) al voltant del Sol, i la 
Lluna orbita al voltant de la Terra. Aquests movi-
ments els anomenem “moviments de translació”, 
i són els que es fan a través de l’espai. La Terra 
i la Lluna tenen un moviment més, el de rotació, 
com anomenem el moviment que fan aquests 
astres girant sobre si mateixos. Per últim, el Sol és 
el nostre centre gravitacional, la resta de planetes 
del nostre sistema solar es mouen al voltant d’ell.
A continuació, introduïm el concepte eclipsi. 
Sabem què és un eclipsi? Un eclipsi és el 
fenomen que ocorre quan un astre es posiciona 
davant d’una estrella i fa ombra a un altre astre. 
Per què davant d’una estrella? Perquè l’estrella 
emet llum.
Això passa amb la Lluna, la Terra i el 
Sol? Sí, tenim l’eclipsi lunar i solar. Podem veure 
aquests eclipsis cada cert temps.
Ara que coneixem com es mouen aquests as-
tres i que sabem que es poden produir eclipsis, 
crearem una maqueta d’aquests tres astres, i així 
podrem formular preguntes de com es pot donar 
el fenomen de l’eclipsi, plantejar-los preguntes i 
observar-ne els resultats. 
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Activitat maqueta
1  Donarem accés a les nenes a la xarxa social 

Pinterest, perquè busquin exemples de maque-
tes/representacions mòbils d’eclipsis lunars i 
solars. 
2  Els plantejarem fer un prototip dels tres as-

tres per fer proves de posicionament.
3  Els oferim materials reciclats per a fer manu-

alitats. Ara hauran d’adaptar els seus prototips 
als materials. 
4  Crear les maquetes amb el suport de les 

monitores. L’essencial seria tenir tres astres: 
Lluna, Sol i Terra, més una llanterna que ajudi 
a emetre llum com el Sol i així poder observar 
com es produeixen les ombres.
A partir de l’experimentació podem preguntar 
quines posicions es podrien donar, i anar guiant 
el debat a l’explicació dels tipus d’eclipsis que 
existeixen: el lunar i el solar. 

● El lunar ocorre quan la Terra se situa entre 
la Lluna i el Sol. En aquest cas, l’ombra la 
crea la Terra impedint que la llum solar es 
reflecteixi a la Lluna. 
● L’eclipsi solar succeeix quan la Lluna s’in-
terposa entre la Terra i el Sol. Aquí podrem ob-
servar que hi ha diferents eclipsis: total, parcial 
i anular. El total passa quan la Lluna cobreix 
per complet el Sol; el parcial, quan la Lluna 
cobreix parcialment al Sol, i l’anular, quan la 
Lluna cobreix pràcticament tot el Sol i queda 
un anell al voltant de la Lluna.

Per què no succeeix cada dia o nit? O 
cada mes? O cada any? Bé, això és així 
perquè la trajectòria de la Lluna no és sempre 
la mateixa. Els astres s’han d’alinear a les seves 
trajectòries perquè es doni el fenomen. Per què 
en un eclipsi de lluna veiem la Lluna rogenca? 
Perquè la llum que emet el Sol és refractada 
per l’atmosfera de la Terra. En altres paraules, 
l’atmosfera de la Terra filtra una mica de llum i 
aquesta es reflecteix a la Lluna.
I com és que podem predir els eclipsis? 
Això és gràcies als coneixements matemàtics i 
astrofísics que hem anat creant. El càlcul és una 
mica complicat, però podem buscar quan serà 
el següent eclipsi amb l’app Eclipse Calculator 
2.0, creada per Serviastro – Univ. Barcelona.
Finalment, podem explicar que al segle XVIII 
l’astrònoma i matemàtica Wang Zhenyi va fer 
un experiment similar al practicat per demostrar 
com succeeixen els eclipsis.

Referències: 
●App – Eclipse Calculator 2.0
https://play.google.com/store/apps/
details?id=calcEclipsi2.src&hl=es
•Eclipse manualidades:
https://www.pinterest.es/search/
pins/?q=eclipse%20manualidades&rs=typed&term_
meta[]=eclipse%7Ctyped&term_
meta[]=manualidades%7Ctyped
•CYT-46. Aprende: Eclipse:
https://www.youtube.com/
watch?v=3ihDyBTZsYE

https://play.google.com/store/apps/details?id=calcEclipsi2.src&hl=es
https://www.pinterest.es/search/pins/?q=eclipse%20manualidades&rs=typed&term_meta[]=eclipse%7Ctyped&term_meta[]=manualidades%7Ctyped
https://www.youtube.com/watch?v=3ihDyBTZsYE
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Fitxa 
Activitat 12 Termodinàmica
N. de participants: 1-15 
Edat: 14-18 
Durada: 10-20 min
Objectius:
● Incentivar la curiositat

per la relació entre energia/calor i equi-
libri 

● Fomentar el pensament analític
● Introduir conceptes de física
 Lleis de la termodinàmica (equilibri)

 
Materials:
● Globus
● Aigua
● Terra
● Espelma 
● Encenedor
● Vara

Desenvolupament de l’activitat: 
En aquest exercici jugarem amb el traspàs de 
calor (energia), i exemplificarem la primera llei 
de la termodinàmica. 
1  Inflarem tres globus sense arribar a fer-ho 

del tot. En un hi posarem terra. EN un altre hi 
posarem aigua. I el restant el deixarem tan sols 
amb aire.
2  A continuació, etiquetem els globus per 

identificar-los. 

3  Encendrem l’espelma, i realitzarem tres as-
sajos. A cada globus el sotmetrem a la calor 
de l’espelma. Col·locarem cada globus damunt 
de l’espelma. Ens ajudarem de la vara; abans 
de cada assaig lligarem el globus a la vara i ho 
farem amb certa distància de seguretat.

4  Podem plantejar preguntes de què passa-
rà en cada cas. Perquè les noies s’habituïn al 
mètode científic, podríem indicar-los que anotin 
una hipòtesi per a cada cas: què s’imaginen? 
Quina és la seva predicció sobre el que 
passarà, quan apropem cada globus a 
l’espelma encesa?
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5  Portem a cap cada prova i observem:
● Globus amb aire: 
  explotarà ràpidament

● Globus amb terra: 
  explotarà ràpidament

● Globus amb aigua: 
  tardarà uns minuts a explotar

Per què en el cas del globus amb aigua 
ha tardat més a explotar? Això és perquè 
l’aigua és capaç de resistir altes tempera-
tures, i en aquest cas, la calor emesa per 
l’espelma és absorbida per l’aigua. D’aquesta 
manera, s’aconsegueix equilibrar la tempe-
ratura del plàstic del globus. A més, repar-
teix la calor per tota la superfície. En quins 
casos explotaria el globus d’aigua? 

En els casos en què l’aigua arribés als 100 
graus. En canvi, en el cas del globus amb aire 
i amb terra la calor de la vela es transfereix 
ràpidament al plàstic, perquè la calor no és 
absorbida per cap dels dos i el plàstic no la 
suporta, es deforma i explota. 

Referències: 
●Experimentos – La absorción del calor
https://www.youtube.com/
watch?v=qrSpRW9MfH0
●Las leyes de la termodinámica en 5 minutos
https://www.youtube.com/
watch?v=Bvfn6eUhUAc
●Experimento: Primera ley de la termodinámica 
https://www.youtube.com/watch?v=IoPUj12dtws

https://www.youtube.com/watch?v=qrSpRW9MfH0
https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn6eUhUAc
https://www.youtube.com/watch?v=IoPUj12dtws
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Fitxa 
Activitat 13 Tinta invisible
N. de participants: 1-15 
Edat: A partir de 6 anys
Durada: 5-30 min
Objectius:

● Incentivar la curiositat 
  pels canvis físics i químics
● Introduir conceptes de la química 
  Oxidació
● Potenciar la creativitat 
● Mostrar la quotidianitat de la ciència

 
Materials:
● 1 llimona
● Aigua
● Retoladors gastats 
  o bastonets d’orella
● Paper
● Encenedor/espelma o planxa del cabell

Desenvolupament de l’activitat: 
1  Espremem mitja llimona i en mesclem el 

suc amb aigua.

2  Si usem retoladors gastats, els obrim i en 
traiem la càrrega del color. La netegem bé amb 
aigua fins que no es vegi el color i quedi total-
ment blanca. Tornem la càrrega al seu lloc i hi 
aboquem la mescla de suc de llimona i aigua.

3  Si usem els bastonets tan sols haurem de 
deixar la mescla en un plat fondo, o en un got 
i anar-lo sucant per escriure.
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4  Un cop preparats els nostres “llapis de tin-
ta invisible”, escriurem sobre un paper, el que 
vulguem. Inclús podem fer dibuixos. 

5  Esperarem que s’eixugui bé el paper. 

6  Quan estigui eixut podrem passar una es-
pelma per sota del paper amb compte o pas-
sar-hi la planxa del cabell calenta. D’aquesta 
manera cremarem el suc de llimona i veurem 
el nostre escrit o dibuix.

Per què no veiem res al paper fins que 
cremem el suc de llimona? Això es perquè 
el suc de llimona i l’aigua són incolors. Però en 
cremar-lo estem fent que l’oxidació s’acceleri, 
es doni abans. Recordem que el suc de 
llimona és una substància orgànica i 
per tant, s’oxida.
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Fitxa 
Activitat 14

Creem el 
nostre videojoc

N. de participants: 1-15 
Edat: A partir de 12 anys 
Durada: 5-30 min

Objectius:

● Fomentar el pensament analític
  en descobrir una nova interfície

● Potenciar la creativitat

 
Materials:

● Ordinadors
● Accés a internet
● Software Kodu Game lab 

Web: https://www.kodugamelab.com
Descàrrega: https://www.micro-
soft.com/en-us/download/details.
aspx?id=10056

Desenvolupament de l’activitat: 
En aquesta activitat treballarem el disseny de 
mecàniques de videojocs. Separem les nenes 
en parelles i les deixem que pensin en jocs 
que es podrien adaptar al Kodu, en funció a 
les opcions de programació que ens ofereix. 

https://www.kodugamelab.com
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10056
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Perquè tinguin una guia de treball se’ls pot de-
manar que hi incloguin els següents elements:

1   2 personatges controlats per comandament 
o teclat. 

2  Accions de dinàmica de jocs: carreres, cap-
turar, colpejar pilota, etc.

3  Dissenyar un paisatge coherent amb el joc.

4   Afegir-hi funcions de puntuació o finalització 
de la partida.

5  En acabar els jocs, les noies podrien testar 
els d’altres companyes i fer comentaris i críti-
ques en positiu.

Després es podria organitzar una miniexpo-
sició dels jocs, perquè gent propera (esplai, 
CAU, escola, centre juvenil, barri…) pugui 
jugar-hi. 

www
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Fitxa 
Activitat 15

La plastilina 
pot ser conductora?

N. de participants: 1-15 
Edat: A partir de 8 anys
Durada: 15-45 min

Objectius:

● Incentivar la curiositat
● Potenciar la creativitat
● Introduir l’enginyeria 
   La ciència aplicada
● Introduir conceptes bàsics de l’elec-
tricitat

Materials:

● 100 g de farina
● 2 cullerades de sal
● 100 ml d’aigua
● Suc de dues llimones
● 1 cullerada d’oli
● Colorant alimentari
● Portapiles 
● 2 piles
● Olla

Desenvolupament de l’activitat:

 
1   Preparació de la plastilina:

● Introduïm tots els ingredients en una olla sen-
se escalfar. 
● Mesclem els ingredients fins que s’integrin i 
es vegi un líquid homogeni. 
● Escalfem la mescla a foc mitjà i sense parar 
de remoure.
● Després d’uns minuts (5’) començarà a veu-
re’s una massa al centre i s’anirà endurint a 
poc a poc. La cuinem fins que quedi com una 
massa única, que costi de moure. 
● Aboquem la massa sobre una taula enfarina-
da i esperem que es refredi.
● Quan estigui freda, comencem a amassar-la 
fins a aconseguir la consistència habitual de 
la plastilina.
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2  Muntem el circuit

● En quina part del circuit ens ajudaria 
la plastilina tenint en compte el nostre 
material? Doncs la plastilina serà el nostre 
conductor, serà la connexió entre l’energia de 
la bateria (piles) i el led. 
● Perquè l’energia circuli és important col·locar 
positiu amb positiu i negatiu amb negatiu. Com 
quan col·loquem les piles. Deixem que les noies 
intentin descobrir quin és el pol positiu i negatiu 
dels cables i de les potes led. 
● Cables: cable vermell és positiu, cable negre 
és negatiu. 
● Led: pota llarga positiu, pota curta negatiu.
● Si la plastilina és el nostre conductor, ¿com 
muntaríem el circuit? Dividim la plastilina 
en dues i connectem en una part els pols po-
sitius de la pila i del led, i en l’altra part els pols 
negatius. Així aconseguirem conduir l’electrici-
tat i il·luminar el led.

● Podem deixar temps per a l’experimentació. 
Cal fomentar que les noies formulin hipòtesis 
sobre com usar el material i que les posin a 
prova experimentant.

Per últim, expliquem que la plastilina ens serveix 
com a conductor d’electricitat gràcies a la sal 
i al suc de llimona. També podríem tancar la 
sessió amb el repte de menjar-se un tros de 
plastilina, ja que és comestible encara que el 
gust pugui ser desagradable.

Referències: 
●Experimenta!!! Plastilina conductora de la  
electricidad
https://www.youtube.com/watch?v=3eXw5Zf_lTI

●OscarBotics – Plastilina conductora
https://www.youtube.com/
watch?v=CW3RjOU24mM

●Masa conductora
https://www.youtube.com/
watch?v=JDukkeyrBQI

https://www.youtube.com/watch?v=3eXw5Zf_lTI
https://www.youtube.com/watch?v=CW3RjOU24mM
https://www.youtube.com/watch?v=JDukkeyrBQI
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Fitxa 
Activitat 16 Glaçons de gel
N. de participants: 1-15 
Edat: A partir de 8 anys
Durada: 30-45 min

Objectius:

● Incentivar la curiositat pels canvis 
físics
● Introduir conceptes de la física
  Conceptes bàsics de les lleis 
  de la termodinàmica 
● Potenciar el pensament analític 
● Mostrar la quotidianitat de la ciència
● Fomentar el pensament analític

Materials:

● 3 gots transparents
● Aigua 
● Colorant alimentari 
● Cronòmetre 
  (la majoria de telèfons mòbils en tenen)

Desenvolupament de l’activitat:

En aquesta activitat experimentarem amb el 
fred. Podem traspassar fred d’un cos a 
un altre? Què passaria si posem gla-
çons de gel en gots amb aigua a di-
ferents temperatures? En algun cas 
l’aigua del got es congelarà? Provem 
aquestes preguntes en un experiment senzill. 

Prepararem gots amb aigua a distintes tempe-
ratures i hi abocarem glaçons de gel. I observa-
rem què passa: es mesclaran? Quant trigarem 
a veure algun canvi? Passarà el fred del gel a 
la resta de l’aigua? Canviarà la temperatura de 
cada got?

1   Primer hem de preparar els glaçons de gel. 
Mesclem l’aigua amb algun colorant i fem els 
glaçons de colors. És important fer els glaçons 
de gel amb color per observar els canvis que 
es produeixen a l’aigua.
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2   Podem agrupar les nenes en parelles per-
què treballin en equip. A més, podríem fer-
los plantejar hipòtesis sobre el que succeirà. 
D’aquesta manera, practiquem el mètode ci-
entífic.
3   Ara prepararem tres gots d’aigua. Un amb 

aigua calenta (100 graus, en punt d’ebullició). 
Un got amb aigua entre 22 i 26 graus. I per úl-
tim, un got amb aigua freda, entre 7 i 10 graus.
4   Prepararem el cronòmetre per mesurar el 

temps que tardem a veure algun canvi. També 
prepararem el termòmetre per mesurar la tem-
peratura al principi i final del procés.
5   Introduïm els glaçons de gel als gots, ob-

servem què passa i anotem els canvis que hem 
vist.
6   Aturarem l’experiment quan els glaçons de 

gel estiguin totalment diluïts als gots. En aquest 
moment, cada equip o parella comparteix les 
seves observacions amb la resta, i generem 
un debat. Introduïm l’explicació a poc a poc.

L’explicació del que succeeix ve de les lleis de la 
termodinàmica. L’energia calòrica de dos cos-
sos que entren en contacte tendeixen a l’equi-
libri, és a dir, tendeixen a igualar-se entre si. A 
més, podem explicar que el fred és l’absència 
d’energia (calor) i que és per això que els gla-
çons de gel han acabat desapareixent, perquè 
l’energia entre ambdós cossos s’ha equilibrat 
repartint (dissipant) l’energia. El fred no es 
transmet, es transmet la calor i la calor 
és una forma d’energia. 

Referències: 
●Experimento Termodinámica – Cubos de hielo
https://www.youtube.com/
watch?v=5cHRfcsrxqc

●Agua con Hielos | Termodinámica básica
https://www.youtube.com/
watch?v=l75KpXD2ysc

https://www.youtube.com/watch?v=5cHRfcsrxqc
https://www.youtube.com/watch?v=l75KpXD2ysc
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Fitxa 
Activitat 17

Sòlid? Líquid? 
O ambdós?

N. de participants: 1-15 
Edat: A partir de 6 anys
Durada: 10-30 min

Objectius:

● Incentivar la curiositat 
  pels canvis físics 
● Introduir conceptes de la física
  Els materials no newtonians
● Potenciar la creativitat 
● Mostrar la quotidianitat de la ciència
● Fomentar el pensament analític

Materials:

● 1 bol
● Farina de maizena (400 g)
● 1 tassa i mitja d’aigua
● Paper i boli
● 1 martell

Desenvolupament de l’activitat:

En aquesta activitat observarem com un líquid 
pot comportar-se com un sòlid en funció de la 
força que hi exercim a sobre.

1   Preparem la mescla

● Afegim al bol 1 tassa d’aigua (250 ml) i la 
maizena. 
● Mesclem fins a aconseguir una consistència 
pastosa semilíquida, i podem afegir-hi a poc 
a poc la resta d’aigua. Per comprovar-ne la 
consistència pots aixecar una mica de mescla 
i deixar-la escórrer. És important que no quedi 
molt líquida.

2   Experimentem

● Deixem uns minuts perquè les nenes plantegin 
les seves hipòtesis sobre que passarà, si movem 
el bol, si hi fiquem la mà i si el colpegem. 
● Quan la nostra mescla estigui preparada po-
drem observar que es comporta com un líquid 
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quan movem el bol. També quan hi introduïm 
la mà o un dit lentament i sense exercir molta 
força. 
● Però quan hi piquem amb força (amb el puny 
o un martell), observarem que es comporta 
com un sòlid creant resistència al cop.
● Ara deixem que les nenes segueixin experi-
mentant canviant les seves hipòtesis i canviant 
la mescla per comprovar-les.

Per què es comporta com un líquid i un 
sòlid? Això passa perquè els fluids no newto-
nians tenen la capacitat de canviar la seva vis-
cositat en funció de la força rebuda. Anomenem 
fluids no newtonians a aquells que no tenen una 
viscositat definida, que canvia en funció de la 
força/pressió que hi apliquem.

Referències: 
●DINKITS: ¿Sólido o líquido? 
¡Descubre los fluidos no newtonianos! 
Experimentos caseros
https://www.youtube.com/
watch?v=8V9VuA_0BDw

●Cómo hacer fluido no newtoniano – Experimen-
to con maicena (experimentos caseros)
https://www.youtube.com/
watch?v=ZPBCdp6oORw

https://www.youtube.com/watch?v=8V9VuA_0BDw
https://www.youtube.com/watch?v=ZPBCdp6oORw
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Fitxa 
Activitat 18

Bombolles de sabó 
més fortes

N. de participants: 1-15 
Edat: A partir de 6 anys
Durada: 10-20 min 

Objectius:

● Incentivar la curiositat 
  pels canvis físics, 
  resistència al contacte amb un altre cos.
● Potenciar la creativitat 
● Fomentar el pensament analític

Materials:

● 750 ml d’aigua destil·lada
● Sabó rentaplats
● 250 ml d’aigua 
● Midó de blat de moro líquid (si no en trobem 
podem fer-lo). Necessitem 60 ml d’aigua, i hi 
afegirem una cullerada de midó de blat de 
moro (maizena), i remourem fins que es di-
lueixi uniformement. Quan tinguem la mescla 
integrada, la reservem. Posem a escalfar 480 
ml d’aigua, i quan comenci a bullir hi afegim 
la mescla anterior i esperem que s’integri tot, 
cuinem dos minuts més, i ja tindrem el midó 
líquid. També podem usar gomina. 
● Guants de llana
● 1 bomboller
● Colorant alimentari (opcional)
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Desenvolupament de l’activitat:

En aquesta activitat observarem com podem 
fer més resistents les bombolles de sabó do-
nant-los més densitat.

1   Abans de fer la mescla preguntem a les 
noies si creuen que és possible fer més resis-
tents les bombolles de sabó o si ho han vist 
alguna vegada. 

2  Mesclem en un recipient 750 ml d’aigua 
destil·lada i 250 ml d’aigua amb sabó. Ho in-
tegrem bé, i hi afegim el midó. Ho removem bé 
i ja tenim llesta la nostra mescla.

3   Ara podrem fer bombolles de sabó més 
resistents, que reboten a les nostres mans amb 
guants de llana. I podem comparar el resultat 
de la nostra mostra amb el de les bombolles 
del bomboller.

4   Per acabar, es podria deixar a les noies 
experimentar amb la mescla: canviant-ne la 
densitat, donant-li color o provant si pot rebotar 
en altres superfícies. Recordant-los que primer 

anotin la seva hipòtesi al crear algun canvi, i 
després anotin els resultats.

La raó per la qual les bombolles són més resis-
tents és perquè hi hem donat més resistència 
en afegir midó a la capa de sabó que envolta 
l’aire. Recordem que el sabó té la ca-
pacitat de capturar i arrossegar, i en 
aquest cas captura el aire.

Referències: 
● 5 Experimentos fáciles para hacer en casa | 
What the chic
https://www.youtube.com/watch?v=jEIV4holnYQ
● Aprende a hacer burbujas que no explotan | Vix 
Hacks
https://www.youtube.com/watch?v=g9_i2R6ll7A

https://www.youtube.com/watch?v=jEIV4holnYQ
https://www.youtube.com/watch?v=g9_i2R6ll7A
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Fitxa 
Activitat 19 L’oxidació 

N. de participants: 1-15 
Edat: A partir de 12 anys
Durada: 10 minuts preparació 
Resultats en 2 hores

Objectius:

● Incentivar la curiositat
  per la química
● Fomentar el pensament analític

Materials:

● Dos recipients de vidre
● Aigua 
● Claus 
● Un foc 
● Oli 

Desenvolupament de l’activitat:

En aquesta activitat plantejarem diferents pre-
guntes sobre l’oxidació i un experiment amb 
claus. 

Què passaria si posem claus sota 
l’aigua? Podríem aconseguir que uns 
claus sota l’aigua no es rovellin? 
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1   Afegirem els claus als dos recipients.

2   En un dels recipients hi posem aigua a tem-
peratura ambient. I en l’altre hi posem aigua 
bullida durant almenys dos minuts. 

3   Al recipient amb aigua calenta, hi afegirem 
oli (una capa de dos dits).

4   Obrim un debat de predicció del que pas-
sarà: es rovellaran per igual, o no? ¿Per què 
no? ¿Per què sí? Indiquem a les noies que 
anotin les seves hipòtesis, i al dia següent les 
contrastarem.

Els canvis són observables a partir de 
les dues hores. Observarem que els claus 
amb aigua del temps estaran més rovellats que 
els de l’altre recipient. Per què? En aquesta 
mostra, estem provocant l’oxidació del metall, 
això vol dir que estam obligant-lo a alliberar 
electrons cap a l’aigua i aquest alliberament 
és conseqüència del contacte amb l’oxigen. 
En canvi, en la mostra amb aigua bullida i oli, 
hem eliminat part de l’oxigen de l’aigua i hem 

bloquejat el contacte amb l’oxigen exterior amb 
l’oli. Per tant, hem limitat la seva ex-
posició a l’oxigen i no ha perdut elec-
trons.

Referències: 
● Oxidación y Oxígeno disuelto en agua. 
Experimento
https://www.youtube.com/watch?v=Crb__OI-
JUKg
• Reacciones químicas / combustión y oxidación 
https://www.youtube.com/watch?v=WTGbK_
yyH3g

https://www.youtube.com/watch?v=Crb__OIJUKg
https://www.youtube.com/watch?v=WTGbK_yyH3g
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Fitxa 
Activitat 20

Missatges xifrats 
en binari 

N. de participants: 1-15 
Edat: A partir de 14 anys
Durada: 15 – 45 min

Objectius:

● Introducció a la comprensió 
 del llenguatge binari 
● Fomentar el pensament analític
● Incentivar la curiositat 

Desenvolupament de l’activitat:

A través d’aquesta activitat veurem com 
podem comunicar-nos amb dispositius i 
màquines programables. Dividirem l’activi-
tat en dues parts. En la primera explicarem 
com funciona el sistema binari, i com podem 
traduir informació a aquest sistema. En la 
segona part, desxifrarem missatges escrits 
en binari.

1   PART ExPLICATIvA 
 DEL SISTEMA bINARI

Quin és l’objectiu de la programació? 
Programar accions automàtiques realitzades 
per màquines i dispositius. Aquestes màqui-
nes i dispositius estan fets amb components 
(hardware) electrònics, elèctrics i magnètics, i 
aquests components només saben engegar-se 
o apagar-se, per tant només poden executar 
dues accions: engegat (1) o apagat (0). 

Es per això que el codi binari es basa en dues 
xifres. Però com és possible que els or-
dinadors, mòbils i resta de dispositius 
programables siguin capaços de fer co-
ses tan complexes com colors, lletres, 
dibuixos, processos, etc.? És possible si 
ho reduïm tot al llenguatge matemàtic, tan sols 
hem de fer una traducció. 

Ho reduïm tot a nombres del nostre sistema, el 
decimal. Quan ho tenim tot (lletres, direccions, 
colors, etc.) descrit en nombres podem fer-ne 
la traducció al sistema binari, el sistema del 
hardware.
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Com es fa aquesta traducció?

Ens servim de la següent taula:

Decimal 128 64 32 16 8 4 2 1

Binari

 
Per què tenim els nombres decimals 
establerts? Perquè és el valor decimal de la 
posició de cada bit.
L’ordre dels nombres ens indica el seu valor tant 
en el sistema decimal com en el binari. En el 
nostre sistema sabem que 313 és: 3 centenes, 
1 desena i 3 unitats. En binari també passa, 
cada bit (dígit) té un valor, i és important col-
locar els bits (els nombres 1 o 0) de dreta a es-
querra a la taula. Si els ordenem bé podrem fer 
bé la traducció del valor binari al valor decimal. 

Vegem-ne un exemple:

Decimal 128 64 32 16 8 4 2 1

Binari 0 1 0 0 1 0 1 1

1   Tenim aquests bits: 0 1 0 0 1 0 1 1 
2   Col·loquem els nombres de dreta a esquerra.

3   Sumem els nombres decimals on el bit es-
tigui “encès”, és a dir, que vegem l’1.
4   En aquest cas sumem: 64 + 8 +2 +1 = 75

I ¿com fem la traducció al revés? És a dir, de 
decimals a binari. Doncs bé, hem d’observar si 
el nombre del sistema decimal és més gran o 
igual que el valor decimal de cada posició del bit. 
I en aquest cas, comencem al revés, és a dir, co-
mencem per l’últim bit (el primer per l’esquerra).

Vegem-ne l’exemple:
1   Usem el 75 per contrastar. 

2   El 75 és més gran o igual que 128? No, per 
tant, hi posem un 0.

3   El 75 és més gran o igual que 64? Sí, llavors 
hi col·loquem un 1.

4  I ¿què fem ara? A partir d’aquí tot seria 1? 
No, si el nombre és més gran o igual, hi hem 
de restar el valor de la posició en què estem 
preguntant. En aquest cas seria 75 – 64= 11.

5   Continuem i passem a la posició següent. 
11 és més gran o igual que 32? No. Què hi 
posem? Un 0.

6   L’11 és més gran o igual que 16? No, lla-
vors és 0.
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7   L’11 és més gran o igual que 8? Sí, llavors 
restem 11-8 = 3.

8   Continuem, ¿3 és igual o és més gran que 
4? No, 0.

9   3 és més gran o igual que 2? Sí, 3-2 = 1.

10   1 és més gran o igual que 1? Sí, hi posem 
un 1. 

11   Resultat en bit: 0 1 0 0 1 0 1 1

Bé, tenint en compte com es fa la traducció de 
binari a decimal i viceversa, podem continuar 
i desxifrar codi binari i revelar text ocult. Si sa-
bem el valor decimal d’un codi binari de 8 bits, 
podem saber quina lletra de l’abecedari repre-
senten aquells 8 bits, i així desxifrar un missatge 
encriptat. Com? Una cop tenim el valor decimal 
el buscam a la taula ASCII (American Estan-
dar Code for Information Interchange), que és 
la taula acordada/estàndard per a programar 
lletres i caràcters. 

Taula ASCII:
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2   PARTE DE LA ACTIvIDAD: 
 DESCIFRAR CóDIgO

Deixem que les noies desxifrin el codi següent. 
És una frase que pot donar peu al debat i la 
reflexió: “Ja hem aconseguit la igualtat” (entre 
homes i dones). En codi seria el següent:
Cada fila és una paraula
 

En desxifrar la frase, podem debatre entorn de 
la mateixa. I si tenim temps, convidar les noies 
a crear una frase o paraula amb codi binari.
Per últim, podem explicar que la programació 
ha avançat fins a crear codis específics que ens 
faciliten la tasca de programar. Però aquests 
codis són un llenguatge que també es tradueix 
a binari, que és el “llenguatge” que entenen els 
components i màquines.

paraula

10111001 1100001

1001000 1100101 1101101 1101111 1110011

1000011 1101111 1101110 1110011 1100101 1100110 1110101 1101001 1100100 1101111

1101100 1100001

1101001 1100110 1110101 1100001 1101100 1100100 1100001 1100100

Referències: 
● El código binario | Explicación
https://www.youtube.com/
watch?v=f9b0wwhTmeU

• [Método Fácil] Convertir de binario 
a decimal i viceversa.
https://www.youtube.com/watch?v=c-
hyLLdDt7I

• Bits y bytes explicados en 2 minutos
https://www.youtube.com/
watch?v=thoGwqjPHRM&feature=emb_logo

• Como convertir de texto 
a binario y viceversa
https://www.youtube.com/
watch?v=lqFaPj6BYi4

• Taula ASCII: https://ascii.cl/es/

https://www.youtube.com/watch?v=f9b0wwhTmeU
https://www.youtube.com/watch?v=c-hyLLdDt7I
https://www.youtube.com/watch?v=thoGwqjPHRM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lqFaPj6BYi4
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Fitxa 
Activitat 21

Intervenció artística de realitat 
augmentada en l’espai públic

N. de participants: obert
Edat: A partir de 6 anys
Durada: Entre 1 i 2 h

Objectius:

● Incentivar la curiositat per la realitat 
augmentada
● Fomentar l’ús d’eines de creació digi-
tal amb una finalitat artística i social

Materials:

● Dispositiu tauleta o mòbil
● App Just a Line: 
   pinta el món amb realitat augmentada

Desenvolupament de l’activitat:

Preguntes inicials per a incentivar la 
reflexió

Per a aquesta intervenció artística, ens basa-
rem en l’obra de Jenny Holzer, la qual va sa-
ber usar la tecnologia del moment per realitzar 
intervencions artístiques en l’espai públic amb 
missatges per a la defensa i visibilització dels 
drets humans i de las dones i la viabilitat de 
l’art públic, accessible a totes les persones. 
Holzer es va centrar en el llenguatge com a 
forma d’expressió i va utilitzar diferents mitjans 
per comunicar els seus missatges (cartells, llu-
minosos publicitaris).

Realitzarem una creació artística col·lectiva en 
què les persones espectadores podran interve-
nir i deixar mostra de l’impacte que els provoca. 
Per a això, utilitzarem una aplicació mòbil que 
permet intervenir en els espais a través de la 
realitat augmentada.
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a   En un primer moment, es farà una pluja 
d’idees entorn de les qüestions següents:

Hi ha tòpics associats a les dones i la tec-
nologia? I en relació amb la presència de 
dones en les professions científiques i tec-
nològiques? I quant a la visibilització de 
les mateixes? Quines són les causes de la 
masculinització d’aquests sectors? Creus 
que hi ha violència en la tecnologia? Com 
creus que podem utilitzar la tecnologia per 
generar missatges de pau i resiliència?

b   Posteriorment, es dedica una mica de 
temps a investigar les possibilitats de creació. 
Algunes són: escriure text de reivindicació, di-
buixar siluetes, formes… Després, es mostren 
les estàtues i s’intervé en la imatge.

c   Creem estàtues col·lectives de denúncia. 
Algunes preguntes i pautes generadores po-
den ser: després de l’anàlisi realitzada, quina 
societat queda?; la violència en la tecnologia 
i/o no-violència des de la tecnologia.

d   Per torns, cada grup mostra la seva es-
tàtua.

e   Les persones observadores comenten. Què 
veiem? Què ens produeix? Com ens impacta a 
nivell emocional? Quins pensaments ressonen 
en observar la imatge?

f   Intervenció en l’espai a través de l’aplicació: 
paraules, formes, línies… Com podríem reflectir 
l’impacte de la imatge?

Es convida a no pensar-ho gaire, cal sentir el 
cos i veure què s’està movent al nostre interior.

Referències: 
● App Google Play: Intervenció 
en l’espai mitjançant realitat augmenta-
da. Just a Line: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.arexperiments.
justaline&hl=es&gl=US
● Jenny Holzer

ADA
LOVELACE

KATHERINE
JOHNSON

ANGELA
RUIZ ROBLES

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arexperiments.justaline&hl=es&gl=US
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Fitxa 
Activitat 22 Escenes i art digital

N. de participants: obert
Edat: A partir de 6 anys
Durada: 1 h i 30 minuts

Objectius:

● Fomentar l’interès per 
l’expressió artística amb suport 
d’elements digitals
● Donar a conèixer iniciatives actuals 
en relació amb l’art digital

Materials:

● Ordinador i projector
● Mòbil o tauleta per a efectes de so

Desenvolupament de l’activitat:

Preguntes per a la reflexió:

Com condiciona la socialització di-
ferenciada en el desenvolupament 
professional? A què es jugava més? 
Quin missatge sentien? Quines con-
seqüències té? Com es relaciona això 
amb la menor presència de les dones 
en aquest camp professional? Quines 
conseqüències té?
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Per grups, es creen escenes representant: 
moments en què ens sentim limitades, es-
cenes de visibilització de la bretxa digital, de 
terra enganxós…

Enriquim les escenes amb música o efectes 
de so. Per a generar més impacte, s’identifi-
quen moments de tensió, en què es podrien 
incorporar els efectes de so. També es poden 
utilitzar els efectes de so durant tota la se-
qüència. A més, s’hi poden incloure elements 
d’imatge digital per a la projecció d’imatges 
a les parets. Us convidem a explorar!

Referències: 
● Banc d’efectes de so sense necessitat de des-
càrrega: https://mixkit.co/free-stock-music/
● Banc de recursos TIC amb necessitat de des-
càrrega: http://recursostic.educacion.es/bancoi-
magenes/web/
● Algunes iniciatives actuals que promouen l’art i 
la tecnologia:
Marta Verde. Artista visual, creadora digital i 
docent.

https://mixkit.co/free-stock-music/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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Fitxa 
Activitat 23

Intervenció 
artística reivindicativa

N. de participants: 
a partir de 4 persones
Edat: A partir de 14 anys
Durada: Entre 1 h i 30 min i 2 h

Objectius:

● Promoure el coneixement 
d’iniciatives desenvolupades per dones 
en relació amb l’art i la tecnologia
● Utilitzar elements digitals i el cos al 
servei de l’expressió artística

Materials:

● Focus o flaix de dispositiu mòbil
● Ordinador, tauleta per a efectes de so
● Filtres de colors per a efectes 
d’il·luminació

Desenvolupament de l’activitat:

L’activitat es desenvolupa en grups de 4 a 10 
persones. En un primer moment, s’obre un di-
àleg per a reflexionar entorn de la presència 
de dones en els camps tecnologicoartístics i 
la seva invisibilització.

Explorem iniciatives actuals que promoguin l’art 
i la tecnologia com a vehicle d’expressió, em-
poderament, conscienciació i denúncia social. 
Algunes dones referents són Soledad Fátima 
Muñoz o Jibao Li.

a   Escull un fet d’injustícia que t’agradaria 
denunciar en relació amb el gènere i la invisibi-
lització de la dona en els camps tecnològics i 
científics. Relaciona aquests fets amb situaci-
ons viscudes en la teva història personal.

b   Creem estàtues col·lectives que reflecteixin 
fets d’injustícia identificats en relació amb el 
gènere i la invisibilització de la dona en aques-
tes camps.
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c   Estàtua que representi com et sents davant 
d’aquest fet.

d   Estàtua que reflecteixi la reivindicació del 
grup.

e   S’hi incorporen els elements que es consi-
derin necessaris per generar l’impacte que es 
desitja: objectes, cartells, vestuari.
nota: és important que les estàtues no es 
moguin!

f   Explorem las possibilitats per a la transició 
entre una estàtua i una altra. Investiguem les 
possibilitats d’efectes d’il·luminació i so digital. 
Per a la il·luminació, experimentem les possibi-
litats que ofereixen els papers de colors o les 
projeccions d’ombra. En relació amb el so, en 
les referències s’ofereixen diverses aplicacions 
i pàgines web que poden servir de suport.

Referències: 
● Soledad Fátima Muñoz, artista plàstica i sono-
ra. És una de las fundadores del festival feminis-
ta She Make Noise, creat per donar visibilitat a 
dones que es dediquen a la música electrònica i 
a l’audiovisual contemporani.
● Jiabao Li treballa des de la unió entre les no-
ves tecnologies, el disseny i l’art.
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Fitxa 
Activitat 24 Stop-motion

N. de participants: 
entre 10 i 15 persones
Edat: A partir de 14 anys
Durada: Entre 1 h i 30 min i 2 h

Objectius:

● Identificar estereotips que influei-
xen en l’orientació professional
● Introduir tècniques d’animació 
mitjançant les TIC
● Fomentar l’ús creatiu i divulgatiu 
de les aplicacions mòbils
● Donar visibilitat a dones desen-
volupadores de la indústria de 
l’animació

Materials:

● Dispositiu mòbil, tauleta
● Elements i objectes de l’entorn que puguin ser 
utilitzats per a narrar històries mitjançant el llen-
guatge simbòlic: clips, pinces, monedes, llegums, 
fulles, pals… Obert a la imaginació!

Desenvolupament de l’activitat:

Preguntes inicials per a incentivar la reflexió:

Sabrien dir el nom d’algun animador o pro-
fessional de la indústria? I d’alguna dona? 
Creuen que és un sector on hi ha el mateix 
nombre de dones que d’homes? Quin tipus de 
continguts d’animació coneixen? Quins temes 
s’hi tracten? Hi ha violència? Creuen que les 
mostres de violència tenen relació amb els 
rols assignats quant al gènere? Alguna per-
sona s’ha plantejat treballar en el sector de 
l’animació o l’art digital? Què opinen sobre 
aquesta realitat? Creuen que existeix un con-
dicionament pels estereotips i rols de gènere?
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Investigació digital
En primer lloc, es fa una investigació digital 
sobre dones en la indústria de l’animació i es 
visualitzen models de stop-motion.

Creació d’animació
La persona facilitadora explica i acompanya 
el procés de seqüenciació de les narracions.

a    Es fan grups de 3 o 4 persones. Durant 
uns minuts, les persones investiguen les qua-
litats dels elements (si se sosté verticalment, si 
és flexible, deformable, roda…). És un temps 
d’experimentació i exploració de possibilitats.

b    Després, cada grup escull els elements que 
utilitzarà per representar les seves narracions. 
Se’ls convida a personalitzar-los i narrar petites 
històries d’interacció entre diversos d’aquests 
objectes. Per facilitar el procés, es poden fer 
pautes sobre els títols de la seqüència, per 
exemple: un dia de platja...

c   Posteriorment, el grup crea un guió de les 
seves “narracions denúncia” en relació amb el 

treball de reflexió realitzat a l’inici de l’activitat.

d   S’identifiquen els fotogrames que compo-
nen la narració i es prova la seqüenciació de 
les fotos. Es capturen els fotogrames i s’utilitza 
l’aplicació seleccionada per al muntatge del ví-
deo de stop-motion.

e   Es comparteixen i es dedica un temps a 
la reflexió.

Referències: 
● Tutorial Stop Motion Casero: https://www.
youtube.com/watch?v=mqqvxIrKOjc
● App per a Android: InShot
● Dones referents: Irene Iborra, guionista, direc-
tora i animadora de stop-motion.
● Rebecca Sugar, animadora, directora, pro-
ductora i guionista. És la primera dona que va 
crear independentment una sèrie per a Cartoon 
Network.
● Fernanda Frick, directora d’animació, il-
lustradora i artista de còmics.

https://www.youtube.com/watch?v=mqqvxIrKOjc
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Fitxa 
Activitat 25 La màquina
N. de participants: 
entre 10 i 15 persones
Edat: A partir de 10 anys
Durada: Entre 1 h i 30 min i 2 h

Objectius:

● Visibilitzar innovacions tecnològiques 
desenvolupades per dones
● Fomentar el pensament analític i po-
tenciar la creativitat

Materials:

● Ordinador, mòbil o tauleta

Desenvolupament de l’activitat:

Què són per a tu l’art i la tecnologia? Què és 
el primer que et ve a la ment quan penses 
en creació de tecnologia i art?

Iniciació corporal

a   Comencem caminant per l’espai evitant 
els cercles entre totes les persones usuàries, 
donant pautes de diverses actuacions per a 
anar realitzant.

• Variacions de velocitat: Caminem de l’1 al 10, 
l’1, el més lent, i el 10, el més ràpid. Es juga 
amb aquests números per canviar les velocitats.

• Variacions d’estil: caminem com si fóssim un 
robot, como si el terra cremés, o fos de gel...

b   Creació d’invents, màquines i aplicacions.

En grups de 5 hauran de representar distintes 
màquines o ginys a través del cos, mitjançant 
escultures col·lectives. A cada grup se li dirà 
una màquina diferent que haurà de representar.

Per exemple, un rentaplats. El grup s’haurà de 
posar d’acord per poder representar un renta-
plats. Cada participant haurà de representar un 
dels elements que el conformen per poder crear, 
de manera col·lectiva, la conjunció perfecta de 
la màquina, de manera que aquesta funcioni. 
En el cas del rentaplats, els elements podrien 
ser porta, calaix, endoll, cable, botons, raïls, etc.

Per representar cada element, la persona troba-
rà una postura corporal que l’evoqui i ¡es con-
vertirà en una estàtua! Per exemple, en el cas 
del rentaplats: una persona representa l’endoll 
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col·locant-se amb el tronc inclinat cap enda-
vant i braços estirats; una altra fa de cable, col-
locant-se junt amb l’endoll, estirada al terra; qui 
representa la caixa se situa junt amb el cable 
amb els genolls al terra i el cap sobre els matei-
xos. I així successivament, amb tants elements 
com a les persones se’ls ocorri.

Un cop posicionats tots els elements, s’activa-
rà l’estàtua, sumant-hi so, moviment i/o veu, 
de manera que es vegi el funcionament de la 
màquina.

c   Tan bon punt creades les màquines, do-
narem diferents noms de dones referents dins 
de las TIC que han estat invisibilitzades al llarg 
de la història, com poden ser: Hedy Lamarr, la 
creadora del wifi; Ángela Ruiz Robles, precursora 
del llibre electrònic, o Jade Raymon, creadora 
de videojocs com assassin’s Creed. 

d   Farem una reflexió amb distintes preguntes. 
Coneixeu els noms d’aquestes dones? Creieu 
que les dones han estat invisibilitzades al llarg 
de la història i per això no les hem estudiat? 

e  Una vegada generada la reflexió, el grup farà 
una breu investigació sobre diverses dones que 
estiguin en el camp de les noves tecnologies,  per 
crear així una nova màquina i un anunci divulga-
tiu, i visibilitzar els avenços i aplicacions desen-
volupats per dones. Utilitzarem la mateixa eina 
de la màquina, però en aquesta ocasió, hauran 
d’improvisar. La pauta serà la promoció d’una 
creació, invent, aplicació, etc., desenvolupada 
per una dona. Una o dues presentadores, i la 
resta del grup serà la màquina. És una dinàmica 
d’improvisació.

 f  Ho representaran només amb cos i veu, 
no es pot parlar. Per a comunicar-se mitjançant 
el so, es podrà utilitzar un llenguatge inventat i 
onomatopeies, i fomentar la creativitat i la ima-
ginació en la creació d’escenes.

g  Gravació

Referències: 
● App VivaVideo
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Quan organitzis aquestes activitats, avi-
sa’ns! Usa el hashtag #ChicasInTech i eti-
queta’ns en totes les teves publicacions, 
així podem compartir vivències i enriquir 
la nostra experiència. Amb la teva ajuda, 
volem omplir la xarxa de testimonis de ne-
nes, joves i dones professionals del sector 
científic i tecnològic.

Pots etiquetar-nos en aquestes xarxes socials:
● Facebook: FundacionEsplai

● Instagram: @fundacionesplai

● Twitter: @fundacionesplai

4

Publica i etiqueta’ns

Comparteix

@fundacionesplai

FundacionEsplai

@fundacionesplai
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Si no tens clar com publicar en alguna 
d’aquestes xarxes socials, o no saps com 
etiquetar-nos en les teves publicacions, et 
deixem aquests recursos perquè puguis 
fer-ho:

Facebook:
•  Com publicar-hi
https://es-es.facebook.com/help/164026158963
2787?helpref=about_content

• Com etiquetar-nos
https://es-es.facebook.com/help/267689476916
031?helpref=page_content

No saps com publicar? T’hi ajudem!

@fundacionesplai Recorda usar el hashtag

#ChicasInTech
perquè vegem les

teves publicacions!

Instagram:
• Com publicar-hi
https://help.instagram.
com/488619974671134/?helpref=hc_
fnav&bc%5b0%5d=Ayuda%20de%20
Instagram&bc%5b1%5d=Usar%20
Instagram&bc%5b2%5d=Compartir%20
fotos%20y%20v%C3%ADdeos

• Com etiquetar-nos 
https://help.instagram.
com/627963287377328/?helpref=hc_
fnav&bc%5b0%5d=Ayuda%20de%20
Instagram&bc%5b1%5d=Usar%20
Instagram&bc%5b2%5d=Compartir%20
fotos%20y%20v%C3%ADdeos

Twitter:
• Com publicar-hi
https://help.twitter.com/es/using-twitter/how-to-
tweet

• Com etiquetar-nos
https://help.twitter.com/es/using-twitter/menti-
ons-and-replies

https://es-es.facebook.com/help/1640261589632787?helpref=about_content
https://es-es.facebook.com/help/267689476916031?helpref=page_content
https://help.instagram.com/488619974671134/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Ayuda%20de%20Instagram&bc%5b1%5d=Usar%20Instagram&bc%5b2%5d=Compartir%20fotos%20y%20v%C3%ADdeos
https://help.instagram.com/627963287377328/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Ayuda%20de%20Instagram&bc%5b1%5d=Usar%20Instagram&bc%5b2%5d=Compartir%20fotos%20y%20v%C3%ADdeos
https://help.twitter.com/es/using-twitter/how-to-tweet
https://help.twitter.com/es/using-twitter/mentions-and-replies
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• CoderDojo (2017). Fortaleciendo 
el futuro. Guía de buenas prácticas para 
aumentar el porcentaje femenino en su 
Dojo.
Disponible a https://drive.google.com/
file/d/1Q3K4lHPE89DjYgmxpnlJH4bHLre
KZOIT/view

• Jiménez, C., Álvarez, B., Gil, J. A., 
Murga, M. d., & Téllez, J. A. (2006). 
Educación, diversidad de los más capa-
ces y estereotipos de género. RELIEVE. 
Revista Electrónica de Investigación y 

Recursos
i
bibliografia 

Evaluación Educativa, 12(2), 261-287
Disponible a http://www.uv.es/RELIEVE/
v12n2/RELIEVEv12n2_5.htm

• Lamas, M. (2000). Diferencias de sexo, 
género y diferencia sexual. 
Cuicuilco, 7(18).
Disponible a http://www.redalyc.org/arti-
culo.oa?id=35101807
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https://drive.google.com/file/d/1Q3K4lHPE89DjYgmxpnlJH4bHLreKZOIT/view
http://www.uv.es/RELIEVE/v12n2/RELIEVEv12n2_5.htm
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35101807
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• Puleo, A. H. (2005). El patriarcado: 
¿una organización social superada? Te-
mas para el debate, 133, 39-42.
Disponible a https://www.te.gob.mx/ge-
nero/media/pdf/168cdbe84f7f095.pdf

• Sancho Ortega, T., Calero Blanco, 
V., & Villena Camarero, U. (2017). 
La ciencia que se esconde en los sabe-
res de les mujeres (Sorkin, Alboratorio de 
Saberes, Ed.)
Disponible a http://sorkinsaberes.org/
sites/default/files/archivos/sorkin_guia_
completa_cas.pdf

• Sorkin, Alboratorio de Saberes 
(09 / 02 / 2018). 7 claves para una edu-
cación científica desde otras miradas. 
Pikara Magazine.
Disponible a https://www.pikaramagazi-
ne.com/2018/02/7-claves-para-una-edu-
cacion-cientifica-desde-otras-miradas/

https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/168cdbe84f7f095.pdf
http://sorkinsaberes.org/sites/default/files/archivos/sorkin_guia_completa_cas.pdf
https://www.pikaramagazine.com/2018/02/7-claves-para-una-educacion-cientifica-desde-otras-miradas/
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