Bibliografia infantil sobre dones
científiques i aventureres.
Recursos per a la igualtat!
La investigadora predoctoral de l’ICAC Maria Rueda, de l’equip Aecma, va participar en la
passada edició de la Festa de la Ciència, amb un taller titulat “Dones i Ciència” en què,
entre altres coses, es facilitava una bibliografia sobre dones científiques i aventureres
adreçada al públic infantil.
Quines dones científiques coneixes? Aprofita aquesta oportunitat per descobrir en
pocs minuts algunes de les científiques més importants al llarg de la història.
Mentre jugues, les podràs posar cara i aprendràs quines foren les seves principals
aportacions a la ciència.

Hem recollit aquí un llistat de bibliografia per a lectors i lectores de 3 a 12 anys, i
altres recursos disponibles en línia. Esperem que sigui del vostre interès!

Aquesta acció és una iniciativa del Comitè d’Igualtat de l’ICAC. Coneixes la seva
activitat? Consulta la web d’Igualtat. Posa’t les ulleres de la igualtat!

Bibliografia
De 3 a 5 anys
Col·lecció MI PRIMER PRIMER PEQUEÑA & GRANDE de Maria Isabel Sánchez Vergara.
Alguns exemples:
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De 5 a 8 anys
Col·lecció PEQUEÑA & GRANDE de Maria Isabel Sánchez Vergara (també en català).
Alguns exemples:

A partir de 6 anys
Pujol, C.; i Ortega, R. (2018), Intrèpides: els excepcionals viatges de 25 exploradores, Pastel
de Luna.
Ribera de la Cruz, m. i Varela, C. (Il·l) (2011), Mi primer libro sobre Ellas, Anaya.
Beaty, A. i Roberts, D. (Il·l) (2018), Ada, magnífica científica, Beascoa.
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A partir de 8 anys
Ignotofsky, R. (2018), Dones de Ciència. 50 pioneres valentes que van canviar el món,
Estrella Polar.De la mateixa autora:
Mujeres en el Deporte: 50 intrépidas deportistas que jugaron para ganar, Capitán Swing.
Mujeres en el Arte: 50 intrépidas creadores que inspiraron al mundo, Capitán Swing.

Prada, E. (2018), Un món de dones extraordinàries, Edicions Bromera.
Pankhurst, K. (2018), Dones extraordinàries que van canviar el món, Barcanova.
Palomino, Z i Sefcik, N. (2020), Dones negres en la ciència, Wanafrica Ediciones.

Col·lecció GENIS DE LA CIÈNCIA de Vegueta Ediciones:
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Alonso, J. i House, W. (il·l.) (2019), Jane Goodall. La mejor amiga de los chimpancés y de la
naturaleza, Shackleton Kids.
Ottaviani, J. i Wicks, M. (il·l.) (2015), Primates: la intrèpida ciència de Jane Goodall, Dian
Fossey y Biruté Galdikas, Norma Editorial.
Gil Casanova, S. (2014), Las astrónomas, chicas estrella, El rompecabezas.
Lopez, A. i Lozano, L. (il·l) (2018), Inventores i els seus invents, Flamboyant.
Ruiz Ruiz, I. (2016), Mujeres. També Mujeres 2, 3 4 i 5, Isabel Ruiz Ruiz.

A partir de 10 anys
Filci, R.; Marchi, V.; i Sagramola, G. (2020), Ellas son de Ciencias. Historias, pasiones y
sueños de 15 científicas, Laberinto.
Elmert, s. i Gonzalez, S. (il·l) (2018), 100 mujeres que cambiaron el mundo, Molino.
Freire, E. i Pérez Garcia, H. (il·l) (2019), Pioneras. Mujeres que abrieron el camino, Anaya.
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A partir de 12 anys
Cívico, I.; Parra, S. i Aparicio, N. (il·l) (2016), Las chicas son guerreras. 25 rebeldes que
cambiaron el mundo, Montena.
Cívico, I.; Parra, S. i Aparicio, N. (il·l) (2016), Las chicas son de ciencias. 25 científicas que
cambiaron el mundo, Montena.
Cívico, I.; Parra, S. i Aparicio, N. (il·l) (2016), Las chicas van donde quieren. 25 aventureras
que cambiaron el mundo, Montena.
Uve, S. (2018), Supermujeres, Superinventoras: idees brillantes que transformaron nuestra
vida, Lunwerg (Planeta de Libros).
Macho Staldler, M. (2019), Mujeres matemáticas. Trece matemáticas, trece espejos, SMRSME, col·lecció Estímulos matemáticos.

Recursos web d’interès
Institut Jane Goodall. Investigació i conservació de la vida salvatge, desenvolupament
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sostenible i educació. https://janegoodall.es/es/
No me cuentes cuentos: http://www.nomecuentescuentos.com/cuentos/
“No me cuentes cuentos” és un projecte de relats infantils protagonitzat per 100 dones
espanyoles amb vides inspiradores. Els contes, publicats a la web del projecte, es poden
també escoltar en formato podcast i, des del 21 de novembre, No me cuentes cuentos és
també un llibre que pots trobar a les llibreries. Consulta la
web: http://www.nomecuentescuentos.com/
Cercador de dones científiques destacades (Observatori d’Igualtat de la URV):
https://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/observatori-igualtat/seleccio/
“Aquí es presenta una recopilació de biografies de dones científiques destacades
pels seus treballs i investigacions en diversos àmbits de la ciència. Aquesta
iniciativa començada l’any 2010 amb motiu de l’Any de les Dones i les Ciències
pretén mostrar aquestes dones científiques que han quedat molts cops
invisibilitzades en la història”.

Mujeres Bacanas: petites biografies de dones científiques d’ahir i
avui: https://mujeresbacanas.com/cientificas/.
Petit Sàpiens: alguns articles sobre dones en la història. En general, un munt d’articles per
a nens i nenes sobre la nostra història: https://www.petitsapiens.cat/personatges. La majoria
dels articles es troben en la revista en paper.
Mujeres con Ciéncia: web amb múltiples articles sobre dones
científiques: https://mujeresconciencia.com/.
Gatos con botas: ens presenta un joc descarregable per conèixer dones que han fet
història: https://www.gatosconbatas.com/ludoteca.
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