Setmana de
la Dona i la Nena
en la Ciència
Del 8 al 14 de febrer de 2021

La ciutat celebra una setmana plena d’activitats per reivindicar el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la
Ciència amb l’objectiu de debatre, conscienciar i
contribuir a la igualtat i per promoure l’accés i la participació plena de les nenes i les dones en la ciència i la tecnologia, tot destacant-ne les principals contribucions en
l’educació i en el mercat de treball.
Girona va fer seva la proposta de Nacions Unides l’any 2016
inclosa com un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, de fomentar una major participació
de les dones i les nenes i reconèixer-ne els èxits mitjançant
diversos actes a espais públics i municipals.
És per això que us convidem a sumar-vos a les activitats
que s’han preparat per conscienciar la població en favor de
la igualtat.
Pàgina web de la setmana
web.girona.cat/promocio/setmanadonaciencia/2021

Setmana de
la Dona i la
Nena en la
Ciència
11 de febrer,
Dia Internacional
de la Dona i la
Nena en la Ciència

Del dilluns 8 fins
al diumenge 14
Exposició de “Dones de ciència”
L’exposició pretén reconèixer les aportacions que han fet les primeres dones científiques i tècniques, dones que, des de les
seves posicions, van transformar i transformen les fronteres dels espais tradicionalment assignats a dones i homes.
Les dones a les quals retem homenatge
en aquesta exposició van haver de lluitar
no només per elles, sinó també per obrir
el camí de la integració al món científic a
altres dones, camí que encara avui resta
pendent en la construcció d’una nova cultura en què no podem oblidar el paper que
les dones juguen en el terreny del coneixement i les noves tecnologies.
Lloc: Centre Cívic Sant Narcís - Pl. de l’Assumpció
Horari: consulta els horaris d’obertura del
centre cívic
A partir de 12 anys
Entitat col·laboradora: exposició cedida
per l’Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya

Projecte IN
El Projecte IN es porta a terme a la Xarxa
de Centres Cívics de Girona, ofereix la
possibilitat de formar i cobrir la necessitat
en l’ús de les noves tecnologies en uns
moments de pandèmia en què l’activitat
presencial i d’atenció a les persones ha
quedat substituïda per formes de relació
telemàtica.
És un projecte adreçat a tots aquells
col·lectius que necessiten accés físic i
capacitació en el domini de les TIC i/o per

a totes aquelles persones a qui, degut a
l’acceleració dels processos de digitalització, els tràmits telemàtics els suposin una
barrera i dificultat en el dia a dia. Afavorint
l’accés a les noves tecnologies i la seva capacitació, des de la Xarxa de Centres Cívics
es vol disminuir l’impacte de la fractura
digital a la ciutat de Girona.
Lloc: Xarxa de Centres Cívics de Girona
Horari: consulta els horaris del centre cívic
del teu barri
Tothom que necessiti acompanyament i
suport per fer tràmits telemàtics i digitals

Biblioteques
Les biblioteques de Girona dedicaran durant aquesta setmana diferents espais per
fer ressaltar en forma de recull de llibres i
material audiovisual les aportacions de les
dones a la ciència i a la tècnica al llarg de
la història.
Lloc: Xarxa de biblioteques de Girona
Horari: consulta els horaris de la teva biblioteca
Totes les edats

Instituts
Activitats que porten a terme els centres
educatius de la ciutat amb l’objectiu de
promoure les vocacions científiques i tecnològiques entre les noies i visualitzar-ho
amb l’etiqueta #noiesciencia2021.
Lloc: instituts de Girona
Horari: activitats que es duran a terme en
horari lectiu
Estudiants d’ESO

Dilluns 8

Dimarts 9

Descripció: espai de reflexió per entendre
la socialització de gènere i com afecta
les persones en relació amb l’elecció de
la professió i, alhora, identificar els propis
prejudicis i estereotips.

Taller familiar on aprendrem a programar
amb Scratch i farem un producte final que
podreu guardar o regalar: un conte!

Inspirant noves mirades professionals
Jornada

Lloc: en línia
Horari: de 10 a12 h
Per a rofessionals de l’orientació i docents
Inscripcions: www.girona.cat/smo

Cuinem la ciència
Taller científic
Com es fa el iogurt? O el formatge? Per
què són sòlids si provenen de la llet que
és líquida? La ciència ens ajuda en una
gran quantitat de processos per elaborar
aliments i en descobrirem alguns secrets!
Lloc: en línia - Zoom
Horari: de 17.30 a 18.15 h
Edats: infants de P5 a 3r de primària
Inscripcions: www.girona.cat/agenda
Entitat col·laboradora: Enginy-era

Conversem amb...
Des de l’Instagram del Servei Municipal
d’Ocupació de Girona conversarem en
directe amb Mireia Vila, farmacèutica, dones que treballen en l’àmbit de les STEM .
Us podreu connectar a través de l’adreça
@smo_gi.
Lloc: en línia – Instagram - @smo_gi
Horari: 18 h
Per a tots els públics
Entitat col·laboradora: Femme Inline

Programem un conte amb scratch
Taller tecnològic STEAM

La base de programació us servirà per a
un munt d’activitats que fareu en el futur:
experimentació, videojocs, postals i fins i
tot feines de grans.
Lloc: en línia - Zoom
Horari: de 17.30 a 18.15 h
Edats: infants de P5 a 3r de primària
Inscripcions: www.girona.cat/agenda
Entitat col·laboradora: Enginy-era

Dimecres 10
Pesem la Ciència
Taller cientìfic

Construirem, amb materials casolans,
un dinamòmetre que és un instrument de
mesura de pes i amb el qual podrem pesar
coses que tinguem a casa! Aprendrem com
funciona, l’explicació científica del funcionament, quan i qui el va crear i quines
aplicacions i utilitats té actualment.

sociació
Femme Inline. Us podreu connectar a
través de l’adreça @smo_gi de la xarxa
Instagram.
Lloc: en línia – Instagram - @smo_gi
Horari: 18 h
Per a tots els públics

Dijous 11
Parlem de... el paper de la dona a
les empreses tecnològiques amb
Estel Mallorquí
Girona Emprèn conversarà en directe amb
Estel Mallorquí, Fundadora de biWel, ‘startup’ de programes de salut empresarial.
Responsable d’una empresa puntera a
Girona que fomenta la igualtat en l’àmbit
tecnològic i científic, un entorn fortament
dominat pels homes. Serà una conversa
on a partir de la seva experiència vital
i empresarial es vol oferir un referent a
altres emprenedores i també a les nenes i
adolescents que dubten si dedicar-se o no a
les disciplines científiques i tecnològiques.
Amb la col·laboració de l’AENTEG
Lloc: en línia – Girona Emprèn
Horari: 11 h

Lloc: en línia - Zoom
Horari: de 17.30 a 18.15 h

Per a tots els públics
Inscripcions: www.girona.cat/agenda

Edats: infants de P5 a 3r de primària

Entitat col·laboradora: Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona
(AENTEG)

Entitat col·laboradora: Enginy- Era
Inscripcions: www.girona.cat/agenda

Conversem amb...
Des de l’Instagram del Servei Municipal
d’Ocupació de Girona conversarem en
directe amb amb Núria Noguera, periodista
de dades, dones que treballen en l’àmbit
de les STEM. Amb la participació de l’As-

Cinema Truffaut
Pel·lícula “Marie Curie” de Marie
Noëlle, 2016
Presentació a càrrec de doctora Sílvia
Simon, directora de la càtedra de Cultura
Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona

Marie Sklodowska-Curie (física i matemàtica) va ser una de les científiques més
genials de la història i una pionera en tots
els sentits: la primera dona que va guanyar un Premi Nobel, la primera catedràtica
universitària a la Sorbona (París), la primera persona que va ser guardonada dos
cops amb el Nobel i, fins avui, l’única que
ho ha aconseguit en dues àrees científiques
diferents.
Lloc: Cinema Truffaut
Horari: 17 h
Durada: 1 h i 10 minuts
A partir de 13 anys
Hi col·labora: Universitat de Girona
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

Descobrim fenòmens òptics
Taller científic

Com que la llum sempre està present en el
nostre entorn, poques vegades parem atenció en com es comporta i que a vegades
ho fa de manera extravagant. En el taller
experimentarem amb objectes quotidians:
làsers, miralls, pots d’aigua i ulleres de sol,
per sorprendre’ns de la física de fenòmens
òptics que estan a tocar de nosaltres.
Lloc: en línia - Zoom
Horari: de 17.30 a 18.15 h
Edats: infants de P5 a 3r de primària
Entitat col·laboradora: Enginy- Era
Inscripcions: www.girona.cat/agenda

Conversem amb...

Des de l’Instagram del Servei Municipal
d’Ocupació de Girona conversarem en
directe amb dones que treballen en l’àmbit
de les STEM. Amb la participació de l’Associació Femme Inline Us podreu connectar a
través de l’adreça @smo_gi.
Lloc: en línia – Instagram - @smo_gi
Horari: 18 h
Tots els públics
Inscripcions: www.girona.cat/agenda

Divendres 12
Cinema Truffaut
Pel·lícula “Àgora” d’Alejandro
Amenábar, 2009.
Presentació a càrrec de Guillem Terribas,
President el Col·lectiu de Crítics de Cinema
de Girona
Al segle IV, Egipte era una província de
l’Imperi Romà. La ciutat més important,
Alexandria, s’havia convertit en l’últim
baluard de la cultura enfront d’un món en
crisi, dominat per la confusió i la violència. L’any 391, hordes de fanàtics es van
acarnissar amb la llegendària biblioteca
d’Alexandria. Atrapada després dels seus
murs, la brillant astrònoma Hypatia,
filòsofa i atea, lluita per salvar la saviesa
del món antic, sense percebre que el seu
jove esclau Davo es debat entre l’amor que
li professa en secret i la llibertat que podria
arribar unint-se a l’imparable ascens del
Cristianisme
Lloc: Cinemes Truffaut
Horari: 17 h
Durada: 1h 26min
A partir de 13 anys
Hi col·labora: Col·lectiu de crítics de Girona
Entrada gratuïta. Aforament limitat.

Dissabte 13
Dones científiques de la NASA
Taller tecnològic
En aquest taller coneixerem quatre dones
científiques que van fer història amb les
seves descobertes. Coneixerem alguns dels
seus èxits realitzant petites animacions i videojocs amb Scratch JR. Podreu compartir
amb familiars i amics les vostres creacions.
Així, ells també aprendran i es divertiran
amb els vostres projectes.

Els participants treballaran en parelles,
compartint una tauleta, per fer les seves
creacions.
Per a infants de 4 a 7 anys (acompanyats
de la bombolla de convivència)
Lloc: plaça de l’Assumpció – davant del
Centre Cívic Sant Narcís
Horari: de 10 a 11.30 h
Inscripcions: www.girona.cat/agenda
Entitat col·laboradora: Innova’t Educació

Salvem el planeta amb la tecnologia
Taller tecnològic
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquest taller es treballaran
els Objectius de Desenvolupament Sostenible per tal de relacionar-los amb l’entorn
que vivim i evitar malmetre el planeta
mitjançant petites accions sostenibles.
Els participants treballaran en parelles,
compartint una tauleta, per fer les seves
creacions.
Per a infants de 8 a 12 anys (acompanyats
de la bombolla de convivència)
Lloc: plaça de l’Assumpció – davant del
Centre Cívic Sant Narcís
Horari: d’11.30 a 13 h
Inscripcions: www.girona.cat/agenda
Entitat col·laboradora: Innova’t Educació

Ciència en erupció: fem un volcà!
Taller científic
En aquest taller recrearem un volcà dins de
casa i descobrirem que en el nostre entorn
n’hi ha uns quants... actualment inactius.
Lloc: taller en streaming canal youtube de
l’Ajuntament de Girona
Horari: de 10 a 11.15 h
Edats: fins a 2n d’ESO
Entitat col·laboradora: Enginy-Era

Diumenge 14
Gimcana STEAM per Girona
Activitat científica
Gimcana per Girona que ens farà descobrir
personatges STEAM femenins de la pròpia
ciutat que ens poden resultar desconeguts. Està enfocada a descobrir una mica
més Girona, a la vegada que ampliem
els nostres referents femenins en el sector
tecnològic.
Encara que l’activitat no té una durada
determinada (ja que és una activitat d’exploració que alguns poden resoldre més
ràpidament que d’altres), establirem la
durada màxima de l’activitat en una hora
i mitja, per deixar marge que tothom pugui
explorar sense pressa.

Tots els tallers, exposicions i resta d’activitats
que siguin presencials,
seguiran estrictament
les mesures i protocols
contra la covid-19.

Lloc de sortida: Ajuntament de Girona
Itinerari i recorregut: vegeu codi QR Agenda de l’Ajuntament de Girona
Horari: indiferent
Durada: indiferent
Per a famílies amb ganes de conèixer, descobrir i explorar referents i figures femenines dels àmbits STEM de la ciutat Girona
Inscripcions i informació:
www.girona.cat/agenda i web femme in
line

Entitats col·laboradores:

Aquesta acció està subvencionada pel Servei dʼOcupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

