
 

Activitat de recerca de Física i Química - 4 ESO B Emanuela Obro Iyamu 

1.- Escull una científica o un científic de la següent llista i comunica a la teva professora o al 

teu professor de Física i Química quina ha estat la teva tria i per què: 

 

Trio aquesta científica perquè la seva vida em sembla interessat i poc coneguda per la gent. 

 

2.- Un cop ja tinguis confirmada i acceptada la teva opció, desenvolupa els següents 

aspectes sobre la persona escollida: 

a) Digues quina és la seva nacionalitat. 

La cientifica que he escollit és Hipàtia d’Alexandria..Era de nacionalitat egípcia! 

 
 

 

b) Indica en quin camp de la ciència va destacar. 

 

Va destacar en el camps de les 

 Mat3màtiqu3s  

 
                                                            

                                                                             i l’AstRonOmÍA  



 

 

                                                                       
 

 

c) Anota les seves dades biogràfiques importants (resum de la seva vida). 

 

Ella era filòsofa i va ser una mestra de prestigi en l’escola neoplatònica i va realitzar 

contribucions importants a la ciència i als camps en ella es va especialitzar. 

El poc que és coneix de la seva vida és gràcies al diari personal dels seus discipuls. Era fila 

y discípula del filósof Teón. És considerada una de les dones pioneres. Va escriure sobre 

psicología, astronomía i àlgerbra. Va ser una dona revolucionària i lliure per les seves idees 

durant la época en la que va viure.És considera una dona que va propulsar el moviment 

feminista. No estava vist amb bons ulls que una dona fes el que feia ella, que era dedicar-se 

plenament a l’estudi.  

El final de la seva vida va ser molt tràgic. Va morir desollada per un grup de radicals per ser 

considerada una pagana.  

   
 

d) Quines són les aportacions més importants a la ciència. 

 

Les seves aportacions més importants van ser sobre al camp de la ciencia van ser sobre 

matemàtiques i astronomia, va ajudar a millorar l'astrolabi i va inventar el densímetre. 

 

 



 

e) Explica alguna anècdota curiosa sobre la seva vida personal. 

No és sap la data del seu naixement i la seva mort, encara que és diu que rondaba entre els 

                        45 i els 60.                         

 

 

f) Escriu la teva opinió personal sobre l’impacte del seu treball a la ciència. 

Jo ja havia sentit parlar d’ella, per la televisió, a documentals i fins i tot entrevistes amb 

persones que havien escrit sobre ella. Encara que alguns diuen que no va ser gran cosa a 

mí em sembla, que per la seva época va ser una dona referent, forta, independent i amb 

idees pròpies i ben definides. Després de fer recerca he vist que va fer comentaris i 

contribucions als llibres de molts filòsofs. 

 


