
MARY EVEREST BOOLE (1832 – 1916)

Va néixer a Anglaterra i el seu tiet va ser George Everest, que tenia el 
càrrec de Topògraf General de la Índia i que va ser el responsable de 
completar la mesura  trigonomètrica de la Índia al llarg de l’arc meridià 
des del sud de la Índia fins al nort del Nepal, va ser també el primer 
geògraf que va mesurar l’altura del cim més alt de la Terra i a partir 
d’aquell moment en va rebre el seu nom. 
Mary va rebre formació a través d’un tutos francès perquè la família va 
estar vivint a França fins que ella va tenir 11 anys. Allà va seguir amb la

seva formació autodidacta perquè no s’admetien dones a la universitat de Cambridge. A 
través del seu tiet va conèixer el matemàtic George Boole, pare de l’àlgebra booleana, i va 
ser a partir d’aquest moment que els seus coneixements i contribucions a les matemàtiques i 
al seu ensenyament es va desenvolupar de forma més àmplia. Ella es va convertir en la 
persona que revisava els escrits de Boole i que els fèia més entenedors. Ella era 17 anys 
més jove que ell perquè a la mort del pare de Mary es van casar i van tenir 5 filles, però quan
la petita tenia 6 mesos Mary es va quedar vídua i va començar a treballar al Queen’s 
College de Londres, fent de bibliotecària però els estudiants la coneixien perquè resolia molts
dels seus dubtes. Amb el temps la van acceptar com a professora fins que la seva salut li va 
permetre.
En l’Àlgebra booleana s’introdueixen els operadors de conjunts com la unió i la intersecció 
utilitzats a probabilitat i teoria de conjunts. 

En el següent applet es considera tres conjunts d’elements i els operadors en forma gràfica: 
DIAGR  AMA VENN  

Considerem l’experiment de tirar un dau i triar una carta d’una baralla espanyola però només 
d’un mateix pal: 
A = Dau = {1,2,3,4,5,6}
B = Baralla={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}

Determinar en aquest cas qui són els conjunts AUB, A∩B

Considerem també les persones de l’aula, determinar conjunts: nois, noies, amb ulleres, amb
bambes, amb el cabell per sota de les espatlles,… diferents atributs, o trobar les unions i les 
interseccions.
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