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Dones i ciència

Benvinguts i benvingudes al primer número del 'Butlletí d'Igualtat d'Almassora' !
Comencem un viatge en el qual descobrirem les contribucions que científiques, artistes, investigadores,
historiadores, filòsofes, escriptores, etc., han fet en diferents disciplines. Cada trimestre, la història de totes
aquestes heroïnes arribarà a l'alumnat d'Infantil, Primària i Secundària d'Almassora mitjançat aquest
butlletí i, al final, hi haurà premi !
Farem un joc concurs ''Qui és qui'' sobre les dones que hem presentat en els butlletins en cada centre
educatiu. A través d'un sorteig, donarem un regal per centre.
Ara sí, a jugar !

SABIES QUI ÉS... ?
Margarita Salas Falguera (Astúries, 1938)
Doctora en Bioquímica i pionera de la investigació
a Espanya.
Va treballar al costat de Severo Ochoa al seu
laboratori de Nova York en els anys 60.
Posteriorment, va tornar a Espanya per a
convertir-se en la primera dona investigadora
sobre biologia molecular.
Actualment és professora ad honorem del Centre
de Biologia Molecular Severo Ochoa.
Imatge: CGquimicos

Elena García Armada

(Valladolid, 1971)

Enginyera industrial, doctora en robòtica i
investigadora del CSIC.
Ha desenvolupat el primer exoesquelet per a xiquets
i xiquetes amb atròfia muscular espinal.
Consisteix en una espècie de vestit motoritzat
des del tronc fins als peus que permet retornar
la capacitat de caminar.
Imatge: Raquel P. Vieco

SABIES QUI ÉS... ?
Eva Bordas García

(Morella, 1969)

Enginyera tècnica i mecànica del concessionari de
Renault de Morella.
És la primera tècnica espanyola en un equip de F1.
En 2008, l'equip de Renault, del qual formava
part Fernando Alonso, la va seleccionar entre
els seus tècnics especialitzats de la marca
francesa a Espanya per al Gran Premi d'Espanya
de Fórmula 1.
Imatge: Jaime Saiz

6 de
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QUAN...?

Dia Internacional de Tolerància Zero a

febrer

la Mutilació Genital Femenina

11 de

Dia de la Dona i la Xiqueta en la

febrer

Ciència

22 de

Dia Europeu per la Igualtat Salarial

febrer

entre Dones i Homes

8 de

Dia Internacional de les Dones

març

IGUALTAT RECOMANA
Taula periòdica de les científiques
Creada per Teresa Valdés-Solís (enginyera química i doctora en
Tecnologies del Medi Ambient).
Accés a la taula periòdica
https://mujeresconciencia.com
/2019/01/01/la-tabla-periodicade-las-cientificas/

Situa una dona científica en cada lloc de la taula periòdica.
Cada símbol va enllaçat a una biografia de la científica.

