
Futursuma

lent

LLIBRETA D’ACTIVITATS

La vida és ciència i 
les millors 
aventures només 
passen quan 
s’apleguen tres 
científiques: Lent, 
Suma i Futur.

Però no en són les úniques, al llarg de la història hi 
ha hagut moltes científiques que han canviat les 
nostres vides amb els seus invents, vols saber qui 
són?
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#SUPERCIENCIAS

EL FUTUR ÉS UN JOC DE NENES.
I tu, vols formar part d’aquest futur? Juga amb la ciència.

11 DE FEBRER.
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I LA NENA EN LA CIÈNCIA.
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#SUPERCIENCIAS

Des de l’AECC volem sumar-nos a aquest dia per continuar despertant vocacions 
entre les nenes, perquè, juntament amb el nens, es converteixin en el futur dels 

grans descobriments i avenços científics.



Pinta les Superciències 
com t’agradi més!

Vols ajudar Marie Curie a trobar la 
proveta perduda?

KATHERINE JOHNSON 
Una gran matemàtica que només podia ser professora fins que l’any 1953, 
gràcies a noves lleis, va poder entrar a la NASA i portar la humanitat a la 
Lluna. Va ser la tercera afroamericana en esdevenir doctora en 
matemàtiques.

1918 - actualitat

CAROLINE HERSCHEL 

Una científica astrònoma que es va convertir en la primera dona que va 
descobrir un cometa i va aconseguir que la Royal Society publiqués la 

seva feina.

1750 – 1848

MARY ANNING  

Va ser la primera paleontòloga que va identificar correctament un esquelet 
d’ictiosaure, un rèptil marí del Juràssic. Tot i això, la Societat Geològica de 
Londres no la va admetre mai ni li va reconèixer els seus descobriments.

1799-1847

ELIZABETH BLACKWELL

La primera dona doctora en medicina als Estats Units i a tot el món; l’any 1868 
va fundar la primera universitat de medicina per a dones.

1821-1910

MARIE CURIE

La primera científica que va rebre el Premi Nobel de Física per haver 
descobert dos elements: el radi i el poloni. Més endavant va rebre un Premi 
Nobel de Química.

1867 – 1934

MARGARITA SALAS

La científica espanyola doctorada en biologia que va centrar la seva 
recerca en la biologia molecular i que, entre moltes altres contribucions, 

va descobrir la polimerasa d’ADN.

1938 – 2019

FLORA DE PABLO

Biòloga espanyola que va combinar la seva tasca científica en la biologia 
molecular amb la lluita pel reconeixement de les dones en la ciència amb 
l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues.

1952 - actualitat

MAE JEMISON 

Va ser la primera afroamericana que va viatjar a l’espai a bord de 
l’Endeavour el 1992. Actualment, treballa per l’avenç de les tecnologies 

en els països en desenvolupament.

1956 – actualitat

Si fossis científica, què 
faries per canviar el 
futur?


