
Dia Internacional 
de la Dona i la Nina 
en la ciéncia 2022 
a les Illes Balears
11 de febrer 
(i més enllà!)

PROGRAMA D'ACTIVITATS www.11Fbalears.org

EIVICIÈNCIA
Taller de ciència per a nens i nenes de 9 a 12 anys
11 de febrer a les 17:30. Biblioteca Cala de Bou (Sant Josep). 
Acostarem la química als més petits d’una manera
amena i divertida per mitjà de l’experimentació,
amb la doctora en Ciències Eva Tur. 
+ info e inscripcions: 971348630
biblioteca.caladebou@santjosep.org
Un passeig pel relleu de la Lluna
11 de febrer a les 20 h. Ses Païsses de Cala d’Hort (Sant Josep). 
Sessió d'astronomia dedicada a la lluna i a les 
constel·lacions d'hivern. Una activitat nocturna, 
a l’aire lliure, per observar els astres amb l'ajuda
d'un telescopi astronòmic. Amb la col·laboració de la
Direcció General de Política Universitària i Recerca. 
Inscripcions: teresadosmari@gmail.com

MUSEU ARQUEOLÒGIC D’EIVISSA I FORMENTERA
Taller “darrera les vitrines” de la mà de les
tècniques del MAEF
11 de febrer de 10 a 12 h.
Taller per donar a conèixer les diverses tasques
que desenvolupen les restauradores, arqueòlogues
i educadores del MAEF en el seu dia a dia.
Inscripcions: 971176090 / www.maef.eu 

EIVISSA

DELEGACIÓ DEL CSIC A BALEARS
Exposició: “Les al·lotes som guerreres... i també enginyeres
(i científiques, tecnòlogues, matemàtiques…)
De l’11 de febrer a l’11 de març . FABLAB CentreBit Menorca (Alaior). 
Una exposició que convida a reflexionar sobre el paper
de la dona en la ciència i la tecnologia. Amb la col·laboració
de la Direcció General de Política Universitària i Recerca.
+ info: www.delegacion.illesbalears.csic.es

MENORCA

Exposició de retrats de científiques de Balears
De l’11 de febrer al 8 de març. Sala d’exposicions de l’Aj. de Sineu.
Mostra d’il·lustracions del dibuixant Pelopantón amb
22 dels seus característics retrats de dones STEM. 
+ info: www.pelopanton.com

IMEDEA (CSIC-UIB)
Cites ràpides amb científiques
11 de febrer a les 18 h. a Ca n'Oleo (Palma). 
Sona la campana! Tens 5 minuts per a conèixer d’una 
manera distesa, amena i divertida a 8 científiques de 
l’IMEDEA. Una actividad per gaudir en família. 
Reserves: 667929611 / comunicacio@imedea.uib-csic.es  

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BINISSALEM 
Experimentateca. Dones i ciència
7 de febrer 17:30. Biblioteca Municipal de l’Aj. de Binissalem. 
Farem diversos experiments i presentarem lectures 
sobre ciència amb na Catalina Perelló Reus, una al·lota 
binissalemera investigadora en biomèdica. Dirigit al 
públic infantil de 6 a 10 anys.
Reserves: 686334394 / biblioteca@ajbinissalem.net 

AJUNTAMENT DE SINEU

 UIB
Concentració de dones STEM i foto grupal
11 de febrer a les 11 h. Amfiteatre a l’aire lliure, davant de l’edifici
Guillem Cifre de Colonya, Campus UIB.   
Ets dona STEM? Us convoquem a la concentració de 
dones investigadores en la qual prendrem la foto anual
dones STEM 2022. T’esperem!
+ info: www.11fbalears.org

MALLORCA

ACTIVITATS

COB-IEO (CSIC)
Taller: biología de especies marinas
CEIP Ma Antonia Salvá (Palma).
+ info: www.ba.ieo.es

IMEDEA (CSIC-UIB)
Xerrades científiques 
CEIP Bartolomeu Ordinas (Consell) i als IES Son Cladera i
Ramon Llull (Palma).
+ info: www.imedea.uib-csic.es

ICTS SOCIB
Taller: 4 racons per a descobrir amb el SOCIB la
mar Mediterrànea
Aula Balear (Palma). Impartit per Aina García. 
Taller: Les científiques del SOCIB ens ensenyen
el nou observatori de canvi climàtic a Cabrera
Aula Balear (Palma). Impartit per Aina García. 
Xerrada científica: La volta al Mediterrani d’una
gota d’aigua 
Col·legi San José de la Montanya (Palma). 
Impartida per Emma Reyes.  
+ info: www.socib.es

AECC ILLES BALEARS
Taller científic i visita a l’exposició de
“Dones científiques”
Col·legi públic Joan Capó de Son Gotleu (Palma).
+ info: FB de l’Associació Espanyola Contra el Càncer
Illes Balears.

ACTIVITATS CONCERTADES
EN CENTRES EDUCATIUS

ICTS SOCIB
Kahoot! Educatiu per jugar a conèixer les dones
en l’oceanografia
7 de febrer mitjançant els canals institucionals del SOCIB.
Connecta’t a aquest joc en línea dirigit a l’alumnat
de secundària i al públic general, per a conèixer
a les oceanògrafes d’ahir i d’avui.
+ info: Kahoot! / www.socib.es

PLATAFORMA 11F BALEARS
Un mar de científiques
Del 9 al 16 de febrer a les XXSS.
Inundem les xarxes de científiques! Suma’t a aquesta
acció col·lectiva de visibilització de les dones STEM
de Balears mitjançant l’etiqueta  #11fAquiSTEM. 
+ info: www.11fbalears.org

FUNDACIÓ BIT
Científiques que han fet història
De l’11 al 18 de febrer. XXSS de la fundació. 
Concurs en línea de preguntes i respostes per a joves,
sobre dones extraordinàries que han marcat un abans
i un després en el desenvolupament científic i tecnològic. 
+ info: www.fundaciobit.org/

UIB
Jo També Puc Fer-ho!
11 de febrer de 9:30 a 11 h. Videoconferència.
Una jornada per a combatre els estereotips de gènere
relacionats amb la ciència i la tecnologia.
Dirigida a l’alumnat de secundària. 
+ info e inscripcions: www.oficinaigualtat.uib.cat

COB-IEO (CSIC)
II Edició dels concursos “Youtubers Oceàniques” i
“Còmics d’Oceàniques” 
De l’11 de febrer al 13 de maig. 
Obrim la convocatòria per a participar en aquests
2 certàmens dirigits a estudiants de primària,
ESO, batxillerat i FP.
+ info: www.oceanicas.ieo.es

CEP IBSTEAM
Concurs escolar “Jo també vull ser científica”
11 de febrer a les 11 h. XXSS del CEP IBSTEAM.
Anunci de guanyadors de la II edició d’aquest
certamen de vídeos realitzats per l'alumnat
de centres educatius de Balears.
+ info: www.ibsteam.caib.es

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
Dones científiques de Marratxí
11 de febrer. XXSS de l’Aj. de Marratxí .
Campanya en línea per donar a conèixer a 12 dones STEM
de Marratxí que ens conten quina és la seva professió i
quin consell donarien a les nenes que volen ser científiques. 
+ info:   wwwajuntament.marratxi.es 

ASSOCIACIÓ NOCTILUCA
Aventures i desventures, històries fresques
en breus podcasts 
11 de febrer. XXSS de l’associació. 
Una sèrie de podcast divulgatius amb històries reals
de dones aventureres i la seva relació
amb la mar i la ciència.
+ info: www.noctilucaventura.blogspot.com

IB DONA 
Un mes dedicat a la dona i la nena en la ciència
Mes de febrer. XXSS @IB_DONA.
Durant tot el mes de febrer les xarxes d’IBDona
donaran visibilitat al paper de la dona en la ciència,
per mitjà de recomanacions de llibres,
ressenyes d’activitats, etc.    
+ info: www.aulaibdona.es

ACCIONS EN LÍNEA

ICTS SOCIB
Infografia: Oceanògrafes, les científiques
que estudien l’oceà  
8 de febrer. Disponible mitjançant els canals institucionals del SOCIB.
+ info: www.socib.es

DELEGACIÓ DEL CSIC A BALEARS
Vídeo: Dones STEM dels centres del CSIC
a les Illes Balears
11 de febrer. Estrena als canals institucionals del CSIC BALEARS.
+ info: www.delegacion.illesbalears.csic.es

IMEDEA (CSIC-UIB)
Vídeo: Vida i trajectòria científica de
Beatriz Morales Nin
11 de febrer. Estrena als canals institucionals de l’IMEDEA.
+ info: www.imedea.uib-csic.es/communication

UIB
Vídeo: Perquè és essencial que les dones 
facin ciencia?
11 de febrer. Estrena als canals institucionals de la UIB.
+ info: www.oficinaigualtat.uib.cat

IFISC (CSIC)
Infografia: Resultats de l'enquesta sobre
percepció del pla d'igualtat al IFISC
11 de febrer. Disponible per mitjà dels canals institucionals de l’IFISC.
+ info: www.ifisc.uib-csic.es

AECC ILLES BALEARS
Vídeo: “Investigadora que res et detingui”
11 de febrer. Disponible per mitjà dels canals institucionals
de l’associació.
+ info: FB de l’Associació Espanyola Contra el Càncer
Illes Balears.

RECURSOS

www.11Fbalea
rs.org

Organitzen: Col·laboren:

Les activitats són gratuïtes i per a tots els públics. Pots consultar tota la informació al web www.11Fbalears.org i els webs dels centres organitzadors de cada activitat.
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