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D’una banda, comptarem amb la participació de 

científiques, mares de personetes de la nostra 

escola, que treballen en camps com el de la 

realitat virtual, la investigació aeroespacial, el 

canvi climàtic, l’alimentació i  la sostenibilitat 

o la sociologia,entre d’altres. La idea és que 

entren a les aules a contar la seua experiència 

professional als nostres fills i filles i, alhora, 

mostrar la realitat de les dones dins de l’àmbit 

científic.  Per als més majors, s’està preparant 

material audiovisual amb seqüències de cine, 

anomenat: “Dones,  ciència i cinema”

D’altra banda, claustre, equip directiu i monitores 

de menjador treballaran aquesta temàtica durant 

la setmana de manera diversa amb contacontes, 

jocs de cartes, jocs de matemàtiques, etc.

L’AMPA i el centre escolar hem preparat un projecte conjunt anomenat “Dones científiques”.  

La finalitat del projecte és trencar la invisibilitat de les dones en un àmbit com el de la ciència.

Per acabar, celebrarem una festa de cloenda: “Sense estereotips. Som una escola 

coeducativa”  A continuació, us facilitem més informació sobre les activitats de la festa.

Nom del taller

Electrostàtica

Llançament de coets

El circ dels minions

Adn de maduixes

Piles amb llimes

Photocall de dones 

científiques

Contacontes  

Performance  per 

“Taller de teatre”

“DONES .

Una lluita histórica’

Rifa

Saquets de 

les sorpreses

Trivial feminista

Descripció

Vine a conèixer el poder de la força...  Elèctrica.  T’ensenyarem com moure objectes sense 

tocar-los! Pots esdevindre Jedi sols amb l’ajuda d’un globus.   Nota: No cal portar sable làser.

T’ensenyem com fer el teu propi coet per llançar-lo fins a l’infinit i més enllà. 

Un desafiament per a la vostra intuició. Equilibris sorprendents... 

Passeu, mireu, i TOQUEU, TOQUEU, TOQUEU!!!

“El crim del maduixot” serem com el C.S.I... 

Investigarem les membranes cel·lulars... L’ADN es veu i es toca!!!!

La llima-bateria: aprén a fer una pila amb llimes, monedes i caragols, i podràs encendre llums 

de colors i aparells senzills.

 

Racó de disfresses de dones científiques. Prova a diafressar-te de la científica que et toque, 

coneix un poc sobre ella i emporta’t una foto de record.

Valentina Tereshkova. Astronauta.

Xicoteta acció teatral, on hi haura sufragistes dones d’avui  que llegiran frases de feministes 

conegudes per la seu lliuta.

Els xiquets i xiquetes de sisé rifaràn 12 regalets, que han aportat els comerços de Benimaclet. 

Entre els premis, un dia familiar amb caballs, un masatge de 30 min, bosses esportives, llibres 

i molt més,... No son massa valuosos, però venen carregats d’il.lusió.

No tingues por, fica la ma i trau un tresor.

“QUE LA FORÇA T’ACOMPANYE” “HORTA I CIÈNCIA”  MARES CIENTÍQUES

CAIXA FOSCA

TEATRE 

ACTIVITATS DE L’ALUMNAT DE 6é

I PER ALS MES MAJORS…

APETITÓS BERENAR I ALTRES SORPRESES…

Trivial feminista

Photocall

Contacontes

Tallers mares científiques

Pesca sorpresa i artesanies

Berenars

Benvolgudes famílies:


