
Albert

Einstein

E L  C I E N T Í F I C  M É S  I M P O R T A N T  D E L  S E G L E  X X



Albert  E inste in  va  nè ixer  e l
14  de  març  de l  1879 a l

regne  de  Wurtemberg .  Va
ser  un  f ís ic  a lemany

d 'or igen  jueu ,  nac ional i t zat
després  su ís ,  austr íac  i

nord-amer icà .  

Va destacar en el camp de la física
amb l'equivalència massa-energia,

E = mc². Aquest any va publicar
altres treballs que seríen algunes

de les bases de la física estadística
i de la mecànica quàntica.

APORTAC IONS  MÉS  IMPORTANTS :
 Teoria de la relativitat especial: postula que l'única constant de l'Univers és la

velocitat de la llum.
L'efecte fotoelèctric: Einstein va demostrar l'existència dels fotons. Amb aquest
descobriment va guanyar fama i admiració.
Equació E=MC2: va descobrir que l'energia que un cos emet és proporcional a la seva
massa i velocitat a la qual es mou.
Teoria de la relativitat general: Einstein postula que el que fa que hi hagi la
gravetat és que tot cos amb massa deforma aquest teixit de l'espai-temps, fent que
els objectes d'aprop, siguin atrets cap al seu interior.
Teoria de camp unificat: unifica diferents camps, en concret, els electromagnetics i
els gravitatoris.
Estudi de les ones gravitacionals: es va confirmar en 2016 quan van detectar
aquestes ones després de la fusió de dos forats negres.
Moviment de l'Univers: va dir que l'Univers no podía ser una cosa estàtica.
Moviment Brownià: va demostrar que el moviment aleatori de líquids era a causa de
les col·lisions constants amb un nombre elevat de molècules d'aigua.



DADES  B I OGRÀF IQUES
Albert Einstein va néixer el 14 de març de 1879 a Ulm, una ciutat de l'antic Imperi Alemany, en una família
jueva. Des dels seus començaments, va demostrar certa dificultat per expressar-se, doncs no va començar
a parlar fins a l'edat de tres anys, de manera que aparentava posseir algun retard que li provocaria alguns
problemes. Albert era pacient i metòdic i no li agradava exhibir-se. Solia evitar la companyia d'altres
infants de la seva edat
En 1896 va entrar a l'Escola Politècnica Federal de Zuric, on es va graduar quatre anys després i va
obtenir un diploma de docent en física i matemàtiques.
Després d'un període laboral com a professor durant dos anys, Einstein va començar a treballar a l'Oficina
Suïssa de Patents. Mentre, va treballar en la seva tesi doctoral que presentaria en 1905. Va ser a partir
d'aquest moment quan es va dedicar a escriure articles, que van començar a despertar l'interès de la
comunitat científica.
El seu reconeixement a nivell mundial va arribar l'any 1919, quan aquestes teories van arribar a oïdes dels
integrants de diferents societats científiques. Tot això es va culminar el 1921, any en què va guanyar el
Premi Nobel de Física gràcies al seu treball sobre l'efecte fotoelèctric, que va constituir les bases de la
mecànica quàntica. En 1933, amb l'ascens de Hitler i tenint en compte les seves arrels jueves, Einstein es
va exiliar als Estats Units. Un cop aquí, es va unir a l'Institut d'Estudis Avançats de Princeton, on va
continuar amb les seves investigacions. El 1939, Einstein va advertir a Franklin D. Això va provocar que el
Govern nord-americà iniciés el «Projecte Manhattan», en el qual es va usar la informació i els estudis
d'Einstein per a l'obtenció de la bomba atòmica. Einstein es va penedir que els seus estudis haguessin
estat utilitzats per a l'obtenció d'una arma d'aquestes característiques, encara que va declarar que va
estar alleujat que els nazis no ho haguessin fet primer.
Posteriorment, Einstein va seguir treballant en els seus estudis sobre la mecànica quàntica i altres en què
intentava trobar teories que expliquessin la naturalesa de l'Univers.
Va morir un 18 de abril de 1955 als 76 anys a causa d'un vessament intern provocat per un aneurisma a
l'aorta abdominal.

ANÈCDOTA  S OBRE  LA  SEVA  V IDA  PERSONAL
Als 4 anys, en el transcurs d'una malaltia que li va fer reposar en un llit, el seu pare li va
regalar una brúixola de butxaca. Per Einstein, segons les seves pròpies paraules, aquest
esdeveniment seria determinant ja que el va fascinar el fet que aquella agulla sempre apuntés
en la mateixa direcció sense estar en contacte amb res. 

OP IN I Ó  PERSONAL
Considero que gràcies a tots els descobriments que va fer ell, més concretament en la part de la
física, avui dia tenim la possibilitat de comprendre molts fets del nostre entorn. Va haver de
treballar molt, cosa que no va ser gaire fàcil amb l'entrada de Hittler, ja que ell va nèixer en una
família jueva. Ha cambiat el món amb els seus decobriments, i a més es considerat el científic més
important, conegut i popular del segle XX. Tots els científics actuals, han pogut descobrir noves
coses gràcies a les seves teories. És per això que té un gran mèrit tot el que va fer. 


