
Petita&Gran Dian Fossey – María Isabel Sánchez
Vegara

Alba Editorial

Dian Fossey va ser una brillant zoòloga nord-americana reconeguda per la
seva feina com a científica i defensora dels goril·les. El seu caràcter fort i
apassionat la va portar a lluitar ferotgement contra el tràfic d'animals i la

L'evolució de la Calpurnia Tate - Jacqueline Kelly
Lagaleraeditorial

Ser l'única noia de set fills al Texas del final del segle XIX no és gens fàcil.
La mare de la Calpurnia Tate (Callie V. per als amics) vol que aprengui
coses de 'senyoretes'. Però ella és un esperit inquiet a qui li agraden les

PRIMATES. LA INTRÉPIDA CIENCIA DE JANE
GOODALL, DIAN FOSSEY Y BIRUTÉ GALDIKAS

Norma Cómics Online

Conoce la vida de tres importantes primatólogas y descubre a estos
increíbles animales a través de ellas. Presentamos la historia de tres
primatólogas que cambiaron nuestra forma de entender a los grandes

Amb aquest recull de llibres volem donar visibilitat a les principals contribucions de les
dones científiques per tal de promoure l’accés i la participació plena de les nenes i les
dones en la ciència i la tecnologia.

Dones i nenes en la ciència
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Astronautas. Mujeres en la última frontera - Jim
Ottaviani

Astronautas. Mujeres en la última frontera

Descobreix de prop l'humor i l'embranzida de Mary Cleave, Valentina
Tereshkova i les primeres dones en l'espai.

La mama se'n va a l'Antàrtida - Anna Cabré Albós
zahorideideas.com

100 dones viatgen al pol sud, en l’expedició Homeward Bound, per lluitar a
favor d’un planeta més sostenible i, a la vegada, reclamar més lideratge
femení per debatre sobre la interacció amb el nostre planeta.

Petita&Gran Marie Curie – Mª Isabel Sánchez
Vegara

Alba Editorial

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. La seva senzillesa i fe altruista en la ciència la van

Jane - Itziar Miranda
edelvives.com

Des de ben petita, a la seva casa d'Anglaterra, Jane Goodall somiava amb
viatjar a Àfrica per a observar als animals en el seu medi natural. Allí es va
plantar amb vint-i-sis anys i encara avui els seus descobriments ens

Las chicas son de ciencias | Irene Cívico
PenguinLibros

Descobreix a 25 supercientífiques que van canviar el món i van demostrar
que les noies són de ciències!

Inventores i els seus invents - Aitziber Lopez i
Luciano Lozano

Editorial Flamboyant

Ja en sabem molt, de tot el que han fet Ells, i ara ens toca parlar d’Elles.
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Hipatia. La gran mestra d'Alexandria - Víctor
García Tur

Vegueta Ediciones

En una època en què les dones no tenien accés al coneixement, Hipàtia
d'Alexandria va aconseguir obrir-se camí en el món de la ciència i va arribar
a ser respectada per la seva saviesa. Considerada per molts la primera

Rosalind Franklin. El secret de la vida - Miguel
Vicente

Vegueta Ediciones

Rosalind Franklin va ser una de les químiques més influents del segle XX.
Experta en l'ús dels rajos X, va revelar un dels enigmes més ben guardats
de la natura: l'estructura de l'ADN, la molècula que s'encarrega que tots,

Maria, la trementinaire. Dolors Salvador i Marta R.
Gustems

Edicionssidilla

L’àvia i la mare de la Maria són trementinaires. Aquest any, la Maria les
acompanyarà a vendre les herbes, ungüents, olis guaridors, tintures i
xarops. Així, la Maria aprendrà a fer una farmaciola amb les plantes
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