
GRAN CIENTÍFICA QUE
HA REVOLUCIONAT EL

MÓN

   MARIE
CURIE



NACIONALITAT:
Marie Sklodowska Curie ( 7 de novembre del 1867, Vàrsovia, Polònia) era

una científica polonesa nacionalitzada francesa.

CAMP DE LA CIÈNCIA:
Marie Curie va destacar en el camp de la química i la física amb la

radioactivitat.

HiISTÒRIA DE VIDA:
Marie al 1894 va iniciar la seva carrera científica amb una

investigació de les propietats magnètiques de diversos acers.
Aquell mateix any va conèixer a Pierre Curie. L'interés per la

ciència que tenien en comú els va unir. Va ser rebutjada de la
universitat de Polònia pel simple fet de ser dona. 

Marie basada en els treballs del físic Henri Becquel que había
descobert que les sals d'urani emitien uns rajos de naturalesa

desconegudai el físic Wilhelm. Rongten amb el seu descobriment
dels rajos X. Anys després, Marie gràcies al electròmetre fet per

Pierre i el seu germà, va descobrir els rajos d'urani causen que el
aire al voltant d'una mostra d'electricitat. Agafant aquesta tècnica,

el primer resultat va ser l'activitat dels compostos d'urani. Va
plantejar la hipòtesis de que aquesta radiació no era el resultat 
 d'una interacció de les molècules, sino que provenía del propi
àtom. Això va provocar canviar l'antigua suposició de que els

àtoms son indivisibles.
 

Els estudis de Marie van conduir que alguns minerals amb urani
(pechblenda, tobernita o autnita) eren molt radioactius que el propi
urani. Marie va ser premiada amb el premi Nobel de Física al 1903,
on va ser la primera dona galardonada. A causa de ser dona se li va
negar la nominació on el seu marit i el gran científic Albert Einstein li

van convèncer per a acceptar el premi. Marie amb la 1ra Guerra
Mundial va crear ambulàncies radiològiques on, molts soldats es van
poder salvar. Desgraciadament, amb 33 anys, Marie Curie va morir el
4 de juliol del 1934 a causa de la radiació a la qual ha estat exposada. 



APORTACIONS A LA CIÈNCIA:

Va aportar la teoria de que al camp de la radioactivitatque el radi i
el poloni són més radioactius que l'urani. A més, va plantejar la

hipòtesi de que aquesta radiació no era el resultat d'una
intervenció de les molècules, sino que, provenía del propi àtom. 

ANÈCDOTA:
Marie va dur a terme un treball com a professora
particular a Varsòvia durant 2 anys a cada d'uns

familiars del seu pare. Mentre's treballava per a aquella
família es va enamorar d'un dels seus alumnes

Kazimierz Zorawski, futur matemàtic. Els pares de
Kazimierz van rebutjar l'idea de que es casés amb una

familiar pobre i Kazimierz no es va poder oposar.

OPINIÓ PERSONAL:

Em sembla una dona molt treballadora, potent, amb mèrit, amb
una gran revolució en el món de la ciència i especialment en la

física i la química. Una dona amb iniciativa que malgrat les
situacions que ha tingut al llarg de la seva vida, mai ha parat de

treballar i lluitar per els seus propòsits. Ha sapigut treballar i
arribar a teories científiques per a poder canviar aquest món amb
els seus descobriments. El que més admiro es que sent una dona

ha sigut la primera en guanyar un premi Nobel.


