
As mulleres 
científicas

cantos homes científi cos 
coñeces? E mulleres 

científi cas?



1ª Parte:

Mulleres Científicas 
      na Historia



HIPATIA DE ALEXANDRÍA 
(370 - 416)

● Matemática e 
filósofa grega. 

● Interesouse pola 
Astronomía e 
elaborou táboas 
dos movementos 
dos corpos 
celestes.



SOPHIE GERMAIN (1776-
1831)

• Foi unha 
matemática 
francesa que fixo 
importantes 
contribucións á 
teoría de números 
e á teoría da 
elasticidade.

• Estudou os 
números primos.



PREMIOS

Premio pola Academia das Ciencias en 
1816.

Recibiu o Premio do Honor en 1816.



LISA MEITNER (1878-
1968)

• Foi unha física 
austríaca que 
investigou a 
radioactividade e a 
física nuclear.

• Formou parte dun 
grupo de 
investigación que 
descubriu a fisión 
nuclear.



PREMIOS

Premio Lieben en 1925.

Medalla Max Planck en 1949.

Enrico Fermi Award en 1966.



MARIE CURIE (1897-
1934)

• Foi unha científica polaca.
• 1ª profesora da universidade 

de París que descubriu dous 
elementos químicos. Deulles 
os nomes de Polonio e Radio.

• Levou a cabo os primeiros 
estudos no tratamento de 
neoplasia con isótopos 
radioactivos.

• Desenvolveu a teoría da 
relatividade e técnicas para o 
aillamento destes isótopos.

• Fundou o instituto Curie en 
París e en Varsovia.

• Durante a 1º guerra mundial 
creou os primeiros centros 
radiolóxicos para  o uso 
militar.



PREMIOS

Premio nobel de física (1903)
Premio nobel de química (1911)
Medalla Davy (1903)
Medalla Matteucci (1904)
Elloit Cresson Medal (1909)
Premio e Medalla Jonh Scott (1921)
Premio Willard Gibbs



BÁRBARA McCLINTOCK (1902-
1992)

• Doutorado en botánica 
en 1927.

• Iniciou a cartografía 
xenética.

• Estudou os cambios que 
acontecen nos 
cromosomas durante a 
reprodución do millo.

• Descubriu o proceso de 
transposición do xenoma 
e empregouno para 
explicar como o xen 
determina certas 
características físicas.



PREMIOS

Premio National Medal of Science en 
1971.

Premio Albert Lasker por Investigación 
Médica Básica en 1971.

Recibiu o premio Nobel de Medicina e 
Fisioloxía en 1983.



DOROTHY HODGKIN 
(1910-1994) 

• Foi química e 
profesora 
universitaria 
pioneira na técnica 
de determinación 
de estruturas de 
substancias de 
interés bioquímico 
mediante Raios X.



PREMIOS

Premio Nobel de química en 1964.
Medalla Copley en 1976.
Medalla Lomonósov en 1982.
Medalla Real de 1956. 



ANXELES ALVARIÑO GONZALEZ 
(1916-2005)

• Foi unha 
oceanógrafa, zoóloga 
e mestra española.

• Foi recoñecida como 
exemplo de muller 
científica en Women 
Tech World.

• Foi a primeira muller 
nun barco de 
investigación 
británico.



PREMIOS

Recoñecemento en Women Tech 
World.

Medalla de Plata pola Xunta de Galicia 
(1995).



ROSALIND ELSIE FRANKLIN (1920-1958)

• Foi unha química e 
cristalógrafa inglesa, que 
estudou a bioloxía 
molecular.  
• Contribuíu ao 
descubrimento do ADN, 
tras doutorarse en 
química 
e física, e uns anos máis 
tarde da estrutura da 
molécula.  



PREMIOS

• Premio Nobel en Fisioloxía e Medicina 
(1964)



2ª Parte:

       Mulleres 
Científicas Hoxe



MARÍA JOSEFA WONENBURGER 
PLANTELLS (1927-2014)
• María foi unha 

matemática e 
investigadora de álxebra 
española.
 

• Conseguiu unha bolsa de 
estudos para Estados 
Unidos debido á 
escaseza laboral e ás 
dificultades  que as 
mulleres teñen para 
avanzar nas carreiras 
investigadoras en 
España.



• En Galicia creouse un premio chamado 
“María Josefa Wonenburger Planells”.
 

• Cada ano este premio outórgaselle a unha 
científica galega co fin de resaltar as 
traxectorias relevantes de mulleres nos 
eidos da ciencia e da tecnoloxía.

PREMIOS



INMACULADA PAZ ANDRADE 
(1928)

• Influente científica 
galega de proxección 
internacional.

• Doutora e catedrática 
de física pola 
Universidade de 
Santiago de 
Compostela.

• Introduciu en España a 
Microcalorimetría.

• Elaborou o proxecto 
THOR para predicir o 
perigo de incendios 
forestais en Galicia.



PREMIOS

Recibiu a medalla de ouro da Real 
Sociedade Española de Física en 1992.
Premio Galicia de Investigación en 
1999.
Insignia de Ouro da USC (2000).
Medalla Castelao (2008).



JANE GOODALL (1934)
•É unha primatóloga, 
antropóloga e mensaxeira da paz. 
•Considérase a maior
experta en chimpancés, e 
é coñecida polo seu estudo 
sobre as interaccións sociais 
e familiares dos chimpancés 
salvaxes no Parque Nacional 
Gombe Stream en Tanzania. 
•É a fundadora do Instituto 
Jane Goodall  e o programa 
Roots & Shoots (Raíces e Brotes). 
•Traballou extensivamente en 
asuntos de conservación e benestar
 animal.



PREMIOS

• 1980: Orden da Arca de Ouro, Premio 
Mundial Wildlife por Conservación.

• 2012: Grao de Doutorado Honorario 
pola Universidade Nacional de Tsing 
Hua (NTHU, Taiwan)



TARSY CARBALLAS 
(1934)

• É unha científica galega 
licenciada en Farmacia e 
Química.

• Foi a primeira muller 
académica de Farmacia no 
Estado español.

• Na actualidade investiga 
solucións para recuperar o 
solo de áreas afectadas por 
incendios.



PREMIOS 

• Premio extraordinario de Licenciatura 
(1963).

• Diploma do Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Francia (1977).

• Premio á Excelencia Química polo 
estudo da prevención de incendios 
forestais (2012).



MARGARITA SALAS 
(1938)

• É unha bioquímica 
española licenciada 
en ciencias químicas 
pola universidade 
complutense de 
Madrid.

•  Destaca pola 
contribución á lectura 
da información 
xenética.

• Hoxe é profesora Ad 
Honorem no Centro 
de Biología Molecular 
Severo Ochoa, do 
CSIC e da 
Universidade 
Autónoma de Madrid.



PREMIOS

Premio L`Oreal UNESCO a mulleres en 
ciencia.

En 2005 Medalla de ouro ao mérito no 
traballo.

Premio á excelencia concedido pola 
FEDEPE.



JOCELYN BELL (1943)

• É unha astrofísica 
irlandesa que 
descubriu o 
primeiro radiosinal 
dun púlsar xunto a 
Antony Hewish.



PREMIOS

Obtivo a medalla Michelson del 
instituto Franklin en 1973.

Premio J. Robert Oppenheimer 
Memorial del CETM.

Premio Beatrice M. Tinsley de la SAA 
en 1987.



MARÍA TERESA MIRAS 
PORTUGAL (1948)

• Doutorada en 
Farmacia.

• É catedrática 
de 
bioquímica e 
bioloxía 
molecular.



MARÍA SOENGAS (1968)

• É coñecida polas 
súas 
investigacións do 
melanoma para o 
desenvolvemento 
de fármacos.



PREMIOS

Premio de Ciencias Biomédicas pola 
Universidade de Michigan.



MARÍA CAPEÁNS 
GARRIDO (1975)

• Física galega que 
participa no proxecto 
de LHC, o Gran 
Colisionador de 
Hadróns.

• Foi a primeira española 
que formou parte do 
equipo científico 
permanente do CERN 
(Laboratorio Europeo 
de Física de Partículas 
en Xinebra).



Este traballo foi realizado polas/os seguintes 
alumnas/os de 4-ESO A e B:

Sara Santiago - Antía Campos - Víctor León

Yago López - Inés Varela - Sara Vázquez

Lara Millán - Iago Arca
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