
Rosalind Franklin 
He triat aquesta científica, perquè, la conec una 
mica, ella va “descobrir” l’estructura de l’ADN. 



INFORMACIÓ SOBRE ROSALIND 

Rosalind Elsie Franklin va ser una química i cristal·lògrafa anglesa de nacionalitat 

britànica. 

NO surt a cap lloc en quin camp de la ciència va destacar, però si que sé que, va ser 

destacada perquè era responsable de importants contribucions a la comprensió de 

l’estructura de l’ADN.  

Les seves aportacions més importants a la ciència eren els seus treballs sobre el carbó i 

dels virus, que van ser apreciats en vida, mentre que la seva contribució personal als 

estudis relacionats amb l'ADN, (que va tenir un profund impacte en els avenços científics 

de la genètica) no es va reconèixer de la mateixa manera que els treballs de James 

Dewey Watson, de Francis Crick i de Maurice Wilkins.  

Va deixar una marca a tothom per les seves increíbles aportacions, treballs, 

contribucions... 

 

 

 

 
 



PETITA BIOGRAFIA 
Rosalind Elsie Franklin va néixer el 25 de juliol de 1920 a Londres, segona de cinc germans, era 

de família jueva.  

Va estar en diversos col·legis de prestigi, un dia va tornar a casa i va aprovar l'examen d'ingrés al 

Col·legi Newnham, a Cambridge, per estudiar ciències experimentals i, en concret, química. 

El seu pare no ho va acceptar però una tieta germana la va ajudar.  

 

En 1941, es gradua en química i física i, immediatament, aconsegueix una beca per iniciar la 

seva tesi doctoral, un any després passa a l'Associació per a la Utilització del Carbó i amb les 

seves investigacions ajuda a l'esforç de guerra.  

Va ser una científica francesa refugiada durant la guerra. 

 

Quan va acabar la guerra, a París, va aprendre la tècnica de difracció de Raigs X, en la qual es 

convertiria en una experta a nivell mundial i aplicaria, pocs anys més tard, a la molècula de 

l'ADN. Lo pitjor que en aquells temps deien que les dones mai aconseguirien l'estatus dels 

homes, llavors ba seguir treballant fins aconseguir dades que mai van ser publicades, ella va morir 

y fa anys que van descobrir l’estructura de l’ADN amb les seves dades, clarament li van donar 

les gràcies a ella aunque estigues al cel i la van proclamar com la descobridora de l’estructura 

de l’ADN. 

 
 

 

 

 



ANÈCDOTA CURIOSA SOBRE LA 
SEVA VIDA I OPINIÓ PERSONAL 
Per mi la anècdota curiosa sobre la seva vida es que Rosalind Franklin va morir de càncer 

d'ovari als 37 anys de edad.  

Diuen amb tota probabilitat, que aquesta malaltia va ser causada, per les repetides exposicions 

a la radiació durant les seves investigacions, cosa que em fa pensar que, com es que les 

exposicions de radiacions, poden arribar a donar-te càncer d’ovari com li va passar a ella? 

● La meva opinió personal sobre l’impacte del seu treball a la ciència, és que pel que he 

pogut llegir sobre ella, li haurà sigut molt dur que els diguessin a les dones científiques que 

eren menys que els homes científics, això et fa inferior. Però ella va seguir investigant i 

intentant fins descobrir una cosa TAN IMPORTANT que Rosalind, per desgràcia, no va 

poder arribar a viure. 

 

 

 



On he trobat 
l’informació? 

https://es.wikipedia.org/wiki/

Rosalind_Franklin 


