Gimcana exposició “Dones de ciència”
Repartida per totes les plantes del institut hi ha 13 plafons d’aquesta exposició
que parlen de 12 dones que van haver de lluitar per obrir el camí de la
integració de la dona al món científic. Llegeix els pòsters i busca quina dona....
1. Va estudiar el cicle anual de les comunitats vegetals de diverses zones
de Collserola
2. Parlava i escrivia en llatí, grec i hebreu
3. Va treballar com a ginecòloga a València i Madrid
4. Proposava habitatges en els quals cada habitació permetés veure el cel
5. Té una plaça amb el seu nom a la ciutat de Barcelona
6. Va ser una de les primeres matemàtiques de l’estat espanyol
7. Va ser membre de diversos instituts i societats d’Història Natural
8. Va ser directora de diversos programes al MEC i al CSIC
9. Va ser la primera dona que, com a estudiant, va trepitjar les aules de la
facultat de medecina. Sabries dir quan va ser?
10. Va ser una de les primeres llicenciades en biologia
11. Va dedicar els darrers anys de la seva carrera a fomentar el creixement
de l’ensenyament de les ciències naturals en els centres de batxillerat
12. Es va dedicar a l’ensenyament a Vilanova i la Geltrú i a Maó, on va morir
al 1905
13. Va treballar com a professora auxiliar de astronomia general i física
14. Després d’una demanda judicial va aconseguir que les universitats
americanes paguessin el mateix salari a les professores i als professors
15. Apareix al Paranimf de la Universitat de Barcelona
16. Va escriure llibres de divulgació orientats a la millora de qualitat de vida
de les dones
17. Va estudiar infermeria abans de la guerra civil i ho va haver de tornar a
fer després perquè el títol “no servia”
18. Va fer l’herbari de plantes de Catalunya i va ampliar la secció de
botànica del Museu de Ciències Naturals
19. Va organitzar el departament d’infermeria del nou hospital general
d’Astúries i de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau
20. Va ser professora de zoografia i de pràctiques de ciències a la UB
21. Va publicar un llibre sobre higiene de l’embaràs, el pròleg del qual el va
fer Santiago Ramon i Cajal
22. Va ser l’única dona que exercia l’Arquitectur a Barcelona al llarg de la
dècada dels 60 del segle XX
23. És la presidenta de l’exposició

Qüestionari “Dones de ciència”
Repartida per totes les plantes del institut hi ha 13 planells d’aquesta exposició
que parlen de 12 dones que van haver de lluitar per obrir el camí de la
integració de la dona al món científic. Busca la dona que t’ha tocat, llegeix la
informació i respon:
1.- Indica el lloc de naixement i l’any. Quin és el nom complert?
2.- Quins estudis va realitzar? En quines dates? Va tenir algun problema o
contratemps per poder realitzar-los?
3.- Quina feina va desenvolupar?
4.- Com la va afectar la guerra civil? (en el cas de les dones del segle XX)
5.- En quin país va dur a terme la seva tasca? (potser van ser diversos països)
6.- Quin context històric va viure?
7.- Per quin motiu és recordada?
8.- Quina aportació científica va fer?
9.- Per quina raó creus que ha sigut una de les dones triades per formar part de
l’exposició?
10.- A quin lloc (planta, passadís) del institut hi és el seu plafó?

Llistat de dones de l’exposició “Dones de Ciència”
Juliana Morell
Maria Elena Maseres
Àngels Ferrer
Maria Capdevila
Dolors Aleu
Adela Simó
Manuela Solís
Margarita Brender
Montserrat Garriga
Maria Lluïsa Canut
Margarita Comas
Maria Àngels Cardona

