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Introducció 

Actualment, les dones tenen cada vegada més possibilitats d’accedir a àmbits científics, tot i 

que encara podem veure una clara desigualtat entre gèneres. Al llarg de la història les dones 

han hagut de treballar més que els homes per intentar aconseguir el mateix reconeixement. 

El nostre projecte té la finalitat de conscienciar a la societat sobre les preocupants 

discriminacions que pateixen les dones encara avui dia, i donar-los el reconeixement que es 

mereixen per haver realitzat importants descobriments o invents per a la societat.  

Objectius 

Objectiu 1. L’objectiu principal del treball és demostrar la situació d’inferioritat de les dones en 

el camp de la ciència, no només en l’àmbit estrictament acadèmic o laboral, sinó també com 

a referents de la societat en general.  

Objectiu 2. El segon objectiu del treball és proposar solucions per disminuir aquestes 

diferències en aquells àmbits on les autores d’aquest treball poden tenir influència.  

Hipòtesis 

Hipòtesi 1. Els referents científics explicats en les aules majoritàriament són homes. 

Hipòtesi 2. El nomenclàtor dels carrers i places dels pobles de Catalunya fa referència, en 

gran part, a noms d’home més que de dona. 

Hipòtesi 3. Els descobriments o invents realitzats per dones han estat, històricament, 

relacionats amb les tasques domèstiques que han dut a terme. 

Objectiu 1 

Metodologia 

Hipòtesi 1. Per demostrar aquesta hipòtesi, s’ha fet una anàlisi dels científics i les científiques 

que apareixen en els llibres de ciència de l’ESO de diferents editorials. S’ha fet una 

comparativa quantitativa de les dades obtingudes, i aquestes es resumeixen en un gràfic.  

Hipòtesi 2. En primer lloc, s’ha fet una cerca dels noms dels carrers i places de Sabadell. 

S’han descartat tots aquells que no tenen nom de persona, i la resta s’han analitzat de la 



següent forma: una comparació quantitativa entre homes i dones i, de la mateixa manera, una 

anàlisi comparativa dels noms que fan referència a científics i científiques.  

Hipòtesi 3. A partir d’una llista de científiques de renom, s’ha buscat la seva biografia per saber 

en què invertien majoritàriament el seu temps, i s’ha buscat si té relació amb allò pel qual han 

transcendit, és a dir, amb allò que han descobert o inventat.  

Objectiu 2 

Per mitjà dels resultats obtinguts a la primera part de la metodologia, s’han elaborat les 

següents propostes: atribuir als carrers o places, de la ciutat de Sabadell, noms de dones 

relacionades amb el camp de les ciències, que hagin tingut o tinguin algun nexe amb la ciutat, 

i incorporar l’ensenyament de referents femenins científics a les aules, mitjançant la correcció 

de mèrits realitzats per dones, que han estat atribuïts a homes en els llibres de text de l’ESO. 

Resultats  

Com es pot apreciar en els gràfics següents, les diferències entre gèneres són molt clares. 

Primerament, es troba el gràfic circular dels referents científics dels llibres de l’ESO, i a la seva 

dreta, s’aprecia el gràfic de barres elaborat a partir dels resultats obtinguts a les enquestes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia  

#NomoreMatildas. (s. f.). No more Matildas. https://www.nomorematildas.com/ 

Charles Sorbie, M. B. (2009). Beauty and the Brain. Orthopedics (Online), 32(2), 80. 

https://www.proquest.com/openview/23647fb095cb95ed3fc6af23af334be9/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=40235 

Ltd, W. (2018, 22 agosto). Secret Communication System - Whipcord Ltd. Medium. 

Recuperado 13 de diciembre de 2021, de: https://medium.com/@Whipcord/secret-

communication-system-547b6fe6f517 

Mariño, H. (2020, 3 abril). Esta mujer inventó el «ebook», pero nadie le hizo caso y el 

mérito se lo llevó un hombre. Público. https://www.publico.es/sociedad/ebook-libro-

electronico-inventora-enciclopedia-mecanica-angeles-ruiz-robles.html 

Martínez, L. (2019, 25 julio). Rosalind Franklin: la fotografía que probó la estructura 

del ADN. MuyInteresante.es. Recuperado 13 de diciembre de 2021, de: 

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/rosalind-franklin-la-fotografia-que-

probo-la-estructura-del-adn-511374751470 

Molina, R. G. (1995). Dones i ciencia. Revista de física, 47-51. 

Peña, P. (2020, 24 mayo). Científica, pionera y menospreciada: la injusta historia de 

Rosalind Franklin, «la dama oscura del ADN». Vanity Fair EspaÃ±a. 

https://www.revistavanityfair.es/cultura/articulos/rosalind-franklin-cientifica-adn-

historia/45090 

R. Chow, A. (2018, 6 julio). Bette Nesmith Graham, la inventora del Liquid Paper. The 

New York Times. https://www.nytimes.com/es/2018/07/16/espanol/cultura/bette-

nesmith-graham-liquid-paper-overlooked.html 

Rumack. (2021, 1 diciembre). Hedy Lamarr: la supuesta inventora del wi-fi que huyó 

de los nazis y triunfó en el cine erótico. SesionDoble. 

https://www.sesiondoble.com/hedy-lamarr-la-inventora-del-wi-fi/ 

Stadler, M. M. (2016, 23 diciembre). Bette Nesmith Graham (1924–1980). Mujeres con 

ciencia. https://mujeresconciencia.com/2016/12/23/bette-nesmith-graham-1924-1980/ 

https://www.nomorematildas.com/
https://www.proquest.com/openview/23647fb095cb95ed3fc6af23af334be9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=40235
https://www.proquest.com/openview/23647fb095cb95ed3fc6af23af334be9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=40235
https://medium.com/@Whipcord/secret-communication-system-547b6fe6f517
https://medium.com/@Whipcord/secret-communication-system-547b6fe6f517
https://www.publico.es/sociedad/ebook-libro-electronico-inventora-enciclopedia-mecanica-angeles-ruiz-robles.html
https://www.publico.es/sociedad/ebook-libro-electronico-inventora-enciclopedia-mecanica-angeles-ruiz-robles.html
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/rosalind-franklin-la-fotografia-que-probo-la-estructura-del-adn-511374751470
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/rosalind-franklin-la-fotografia-que-probo-la-estructura-del-adn-511374751470
https://www.revistavanityfair.es/cultura/articulos/rosalind-franklin-cientifica-adn-historia/45090
https://www.revistavanityfair.es/cultura/articulos/rosalind-franklin-cientifica-adn-historia/45090
https://www.nytimes.com/es/2018/07/16/espanol/cultura/bette-nesmith-graham-liquid-paper-overlooked.html
https://www.nytimes.com/es/2018/07/16/espanol/cultura/bette-nesmith-graham-liquid-paper-overlooked.html
https://www.sesiondoble.com/hedy-lamarr-la-inventora-del-wi-fi/
https://mujeresconciencia.com/2016/12/23/bette-nesmith-graham-1924-1980/

