
CONCURSO: MULLERES CON CIENCIA. 
 

- OBXECTIVOS:  
Poñer en valor o extraordinario papel das mulleres científicas ao longo da historia. 

 

- BASES DO CONCURSO: 
1- A participación no concurso será individual. 

2- O concurso estará dividido en tres seccións: 1º e 2º da ESO, 3º e 4º da ESO e 

F.P. Básica. 

3- Cada Xoves colocaranse na parede diante do salón de actos fotos de 2 científicas. Cada foto irá                  
acompañada dun número e unha imaxe relacionada coa achega desa muller á ciencia. As datas de                
publicación das fotos serán 11, 18 e 25 de xaneiro, 1, 8, 15 e 22 de febreiro e 1 de marzo (16 fotos en                        
total). 

4- Os e as participantes terán que facer unha busca de información co fin de saber: 

a) O nome da científica (nas primeiras semanas o nome da científica colocarase no cartel, pero                
na parte final do concurso haberá que buscar tamén o nome da científica). 

b) A súa achega á ciencia. 

c) Relación da imaxe adxunta coa súa achega á ciencia. 

d) Breve descrición das dificultades ás que se tivo que enfrontar ao longo da súa vía polo feito                  
de ser muller. 

5- Os e as participantes terán que entregar no prazo dunha semana (antes da última hora dos Xoves)                  
un documento por cada unha das científicas na seguinte dirección de correo electrónico:             
iguanodon89@gmail.com 

En caso de non dispoñer de acceso á internet poderase entregar un documento escrito ao profesorado                
de matemáticas, física e química ou bioloxía. 

6- Cada un dos documentos estará mecanografado con letra Arial 12 e non poderá superar unha                
extensión dunha cara sen modificar as marxes. No caso dos documentos escritos non poderán superar               
unha extensión dunha cara. 

7- Os documentos serán valorados e puntuados do seguinte xeito: 

❏ 2 puntos por cada apartado (a, b, c e d) contestado de forma axeitada;  
❏ 8 puntos en total por científica. Valorarase positivamente unha redacción clara e concisa que              

dea a entender que os e as participantes comprenderon tanto a relevancia como as dificultades               
polas que tivo que pasar a científica en cuestión. 

- No caso de ter entregado correctamente os 4 apartados dunha mesma científica sumaranse puntos               
extra: 

❏ 4 apartados dunha mesma científica: +1 punto. 
❏ Das 2 científicas: +3 puntos 

8- Cada Xoves exporanse, xunto coas novas fotos, as puntuacións e solucións da semana anterior. 

9- Gañarán os e as participantes que teñan a maior puntuación en cada sección o xoves 8 de marzo, o                    
día internacional da muller traballadora. 

10- Haberá en total 3 premios sorpresa por sección: 1º, 2º e 3º premio. Ademais, a participación no                  
concurso terase en conta para a segunda avaliación das materias de ciencias (Matemáticas, física e               
química, bioloxía...) 

 



 


