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O PROXECTO
A falta da visibilidade e de recoñecemento ao traballo das mulleres seguen ser unha tónica

habitual na nosa sociedade e en particular no mundo das matemáticas. Se ben cada vez

temos máis información sobre grandes matemáticas, moitas seguen invisibilizadas para a

maior parte da sociedade.

O noso proxecto busca contribuír a que esta invisibilización histórica despareza e ao mesmo

tempo que os/as alumnos/as coñezan a referentes matemáticas do noso contexto galego. 

 
María Wonenburguer



Que imos facer?

Realizaremos unha serie de cartaces sobre distintas matemáticas

en pequenos grupos que expoñeremos o día 12 de maio no que se

conmemora o Día Internacional da Muller Matemática. 

 

Cada un dos grupos vai ter asignada unha matemática sobre a que

realizará o cartaz. Algunhas das matemáticas ademais van ser

entrevistadas por vós, polo que ademais dos cartaces teremos

tamén un vídeo.

 



Fases do
proxecto

Asiganción das matemáticas
e procura da información.

1º Fase

Preparación das entrevistas
e gravación.

2º Fase

Elaboración dos cartaces e
do vídeo.

3º Fase
AO FINAL DE CADA

FASE REVISAREMOS

OS TRABALLOS

 

Exposición dos cartaces e
proxeción do vídeo.

Fase Final



Fases do proxecto
1º FASE: Busca de información

Deberedes configurar 12 grupos de 4 para elaborar os cartaces e 5 grupos de
5 para real izar as entrevistas.
Asignarásevos unha matemática a cada un dos grupos.
Invest igaredes a biografía,  os logros académicos e os trabal los de dist intas
matemáticas consultando en dist intas fontes.
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Fases do proxecto
2º FASE: Entrevistas

Ides preparar unha pequena presentación sobre a persoa a entrevistar
antes de real izar as preguntas.
Farémosl le unha serie de preguntas que acordaremos antes de real izala.
É interesante que destaquedes a evolución do papel das mulleres nas
matemáticas ao longo tempo. 

 Verificar que o móbil ten batería e espazo libre
Lembrarse de colocar o micro ó informante e verificar que se escoita ben.
Gravar co móbil en sentido horizontal.

Deberedes ter en conta



Fases do proxecto

3º FASE: Elaboración de cartaces.
Elaboraredes un cartaz dividido en catro partes sobre a matemática
asignada.
Na parte superior esquerda deberedes facer un esbozo do perf i l  da
matemática a man.
Na parte superior dereita deberedes contar a biografía da matemática.
Na parte inferior esquerda contaredes as aportacións que f ixo a
matemática  ás ciencias.
Na parte inferior dereita deberedes enumerar algúns dos premios que
gañou a matemática.

 



Fases do proxecto

3º FASE: Elaboración de vídeo.
Real ización e gravación das entrevistas.
Montaxe do vídeo.

 



B3.1. Relación entre o

pasado, o presente e o

futuro a través da

historia.

Contido

B3.1. Recoñecer que o

pasado non está "morto

e enterrado", senón que

determina o presente e

os posibles futuros e

espazos, ou inflúe neles.

Criterio de

avaliación

XHB3.1.1. Identifica

elementos materiais,

culturais ou ideolóxicos

que son herdanza do

pasado.

Estándar de

aprendizaxe



Avaliación

A participación neste

traballo sumará un punto

á nota do trimestre.

 


