Llibres per despertar vocacions científiques en les nenes i les joves

Cicles inicial i mitjà

INVENTORES I ELS SEUS INVENTS
AITZIBER LOPEZ
> 6 anys
T'has fixat en tots els objectes, les màquines i els mobles que tens al
voltant? Tots han estat inventats per algú. I n'hi ha molts que van ser
ideats per dones: noies que, com tu, volien millorar el món.

HEDY LAMARR
IRATXE LOPEZ DE MUNAIN
7-9 anys

Actriu i enginyeria. Co-inventora d’un sistema secret de
comunicacions que avui es fa servir en les xarxes sense fils.

LA PRIMERA ASTRONAUTA
CRISTINA SERRET
7-9 anys

Quan era una nena, Valentina Tereixkova es passava el dia mirant
el cel perquè sentia la necessitat d’enlairar-se.

PRIMATS. LA CIÈNCIA INTREPIDA DE JANE GOODALL,
DIAN FOSSEY I BIRUTÉ GALDIKAS
JIM OTTAVIANI, MARIS WICKS
7-9 anys

Descobreix les tres primatòlogues que van canviar la ciència.

YO, JANE
PATRICK MCDONNELL
6-9 anys
La Jane Goodall de nena somiava en anar a Àfrica.

CONTES DE BONA NIT PER A NENES REBELS I
ELENA FAVILLI, FRANCESCA CAVALLO
6-9 anys
Històries de cent dones extraordinàries que van canviar el món.

CONTES DE BONA NIT PER A NENES REBELS II
ELENA FAVILLI, FRANCESCA CAVALLO
6-9 anys
Cent noves històries de dones extraordinàries de tot el món.

PETITA I GRAN MARIE CURIE
Mª ISABEL SANCHEZ VERGARA
5-6 anys
Marie Curie va ser la primera dona doctora en Ciències i professora a la
Universitat de París. També va ser la primera persona de la història a
rebre dos premis Nobel.

PETITA & GRAN ZAHA HADID

Mª ISABEL SANCHEZ VERGARA
5-6 anys

Zaha Hadid va néixer a Bagdad en una família artística i liberal. El
1980, va fundar el seu propi estudi d'arquitectura, Zaha Hadid
Architects, a Londres.
PETITA I GRAN ADA LOVELACE

Mª ISABEL SANCHEZ VERGARA
7-9 anys

Ada Lovelace, filla de lord Byron, va ser una matemàtica i
escriptora britànica. Ada va deduir i va preveure la capacitat d'un
ordinador per anar més enllà dels càlculs simples.

PETITA I GRAN ROSALIND FRANKLIN

Mª ISABEL SANCHEZ VERGARA
7-9 anys
Nascuda en una pròspera família londinenca, Rosalind va créixer amb
el desig de millorar la vida dels altres. Als quinze anys va saber que volia
ser científica. Vint anys després, va fer la primera fotografia de l'ADN del
món.
CIENTÍFIQUES: ASTRÒNOMES, BIÒLOGUES, ENGINYERES I
MOLTES MÉS QUE HAN FET HISTÒRIA
CRISTINA SERRET
6-12 ANYS
Descobrim la vida de les dones més enginyoses de la historia:
arqueòlogues, físiques, astrònomes... totes elles van ser científiques
excepcionals!
ADA MAGNÍFICA, CIENTÍFICA
ANDREA BEATY, DAVID ROBERTS
6-9 anys
Descobreix temes relacionats amb la ciència, la tecnologia, les
enginyeries i les matemàtiques. Amb el seu esperit de curiositat i
perseverança, l'Ada animarà els joves lectors a perseverar en allò que
més els agrada.

ROSA PIONERA, INGENIERA
ANDREA BEATY, DAVID ROBERTS
7- 9 anys
La Rosa Pionera somniava que seria una gran enginyera...

LISE MEITNER. LA FÍSICA QUE VA INICIAR L'ERA ATÒMICA
MONICA RODRIGUEZ
8-11 anys
Lise Meitner es va formar, va investigar sense descans i va aconseguir
canviar la història d'una branca de la ciència en la qual sempre va ser
discriminada per ser dona. Va aportar tant a la ciència que sens dubte
hauria merescut rebre el Premi Nobel.
MARA TURING Y EL DESPERTAR DE LOS HACKERS
JAVI PADILLA
> 8 ANYS
Mara Turing recibe un misterioso mensaje cuando está a punto de iniciar
sus vacaciones en Nueva York: "Necesito tu ayuda". El viaje para
encontrar a su tío, Arnold Turing, llevará a Mara y a sus amigos a
aprender programación en un garaje de Queens.

SUPERMUJERES, SUPERINVENTORAS. IDEAS BRILLANTES QUE
TRANSFORMARON NUESTRA VIDA

SANDRA UVE
> 8 anys
Un homenatge a més de 90 inventores imprescindibles de la nostra
història. A moltes no les coneixem, però les seves idees brillants van
transformar la nostra vida.

Cicle mitjà-superior
MARIE CURIE I LA RADIOACTIVITAT
IAN GRAHAM
10-12 anys
Acompanyem la famosa científica Marie Curie en les seves increïbles
aventures!

LAS CHICAS SON DE CIENCIAS
IRENE CIVICO, SERGIO PARRA
10-17 anys
¿Sabes cuántos descubrimientos científicos debemos a las mujeres?

EL UNIVERSO EN TUS MANOS
SONIA FERNANDEZ-VIDAL
10-12 anys
Acompaña a Eva en un viaje por la ciencia y la historia hasta el origen
mismo del cosmos.

LA CLAU SECRETA DE L’UNIVERS
LUCY HAWKING, STEPHEN HAWKING
10-12 anys

Una nena i un nen, viatges per l’espai, i un ordinador per descobrir com
es van crear les estrelles.

L’EVOLUCIÓ DE LA CALPURNIA TATE
JACQUELINE KELLY
> 10 anys
La Calpurnia està més interessada per la biblioteca i el laboratori del seu
avi, que en aprendre a cosir i cuinar.

ASTRONAUTAS: MUJERES EN LA ÚLTIMA FRONTERA
JIM OTTAVIANI, MARIS WICKS
> 10 ANYS
Descubre de cerca el humor y el empuje de Mary Cleave, Valentina
Tereshkova y las primeras mujeres en el espacio.

LA PORTA DELS TRES PANYS

(Trilogia)

SONIA FERNANDEZ-VIDAL
> 10 ANYS
Obre les portes al fascinant món de la física quàntica!
Després de rebre un misteriós missatge, en Niko recorre un nou camí
per anar a l’institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans…

MARIE CURIE Y SUS HIJAS
IMOGEN GREENBERG, ISABEL GREENBERG
> 10 ANYS
¿Qué harías si alguien te dijera que tus sueños nunca se harán realidad?
A pesar de las dificultades, Marie persiguió sus sueños y hoy se la
recuerda por sus grandes descubrimientos.

DONES DE CIENCIA: 50 PIONERES VALENTES QUE VAN
CANVIAR EL MON
RACHEL IGNOTOFSKY
9-12 anys
Llibre fascinant que posa en relleu les contribucions de 50 dones
notables als camps de la ciència, des del món antic fins als nostres dies.

MATILDA EINSTEIN
AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas)
#NOMOREMATILDAS
> 10 anys
Què hagués passat si el científic més gran del segle XX hagués estat
una dona?

MATILDA FLEMING
AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas)
#NOMOREMATILDAS
> 10 anys
Què hagués passat si el científic que va descobrir la penicil·lina hagués
estat una dona?

MATILDA SCHRÖDINGER
AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas)
#NOMOREMATILDAS
> 10 anys
Si Schröndinger hagués estat una dona, la comunitat científica li diria “la
boja dels gats”?

HIPÀTIA
VICTOR GARCIA TUR
10-12 anys
Hipàtia d'Alexandria va ser una de les primeres filòsofes, astrònomes i
matemàtiques.
MAX EINSTEIN. UN EXPERIMENTO GENIAL
JAMES PATTERSON , CHRIS GRABENSTEIN
10-12 anys
Max Einstein és una nena de 12 anys amant de la ciència, la tecnologia
i la història capaç d'idear invents increïbles que ajuden a la gent.

