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Atenció als alumnes: Divendres 11-13h (CEHIC, C1/-148) i hores concertades 
 
Objectius 

 Adquirir una perspectiva de conjunt sobre el desenvolupament de les 
matemàtiques, basada en la seva estructura; els seus mètodes; i els seus creadors, 
usuaris i públics. 

 Llegir i interpretar una selecció de textos clàssics de les matemàtiques. 
 Aprendre a localitzar i utilitzar la bibliografia històrica, i comprendre els problemes 

que planteja tot judici històric sobre les matemàtiques. 
 
Temari 

El temari està dividit en dos blocs cronològics. El 1r cobreix el desenvolupament de les 
matemàtiques des dels seus orígens fins a l´anomenada Revolució Científica del s. XVII; 
el 2n tracta de l´evolució de la disciplina des de la Il.lutsració fins el moment actual. 

1r bloc 1 Introducció: matemàtiques i història 
 2 Dels orígens a Egipte i Babilònia 
 3 La matemàtica grega: de Tales a Arquimedes 
 4 Les matemàtiques de l´Islam medieval i el naixement de l´àlgebra 
 5 Càlcul i geometria en la Revolució Científica 

2n bloc 6 Euler, o el matemàtic acadèmic il.lustrat 
 7 Càlcul i geometria al segle XIX 
 8 El trànsit al segle XX i la crisi de fonaments  
 9 Aspectes de les matemàtiques del segle XX 
 10 Matemàtiques a Espanya 
 11 Matemàtiques i gènere 
 
Organització 

L’element bàsic per al funcionament del curs són els dossiers de textos (un per bloc), 
que contenen els textos que analitzarem, referències bibliogràfiques específiques, i 
qüestions o comentaris per orientar la lectura i l’anàlisi dels textos. Les pràctiques es 
basaran en els dossiers, però també els utilitzarem en les sessions teòriques. 

El dimarts 18 de novembre farem una prova escrita que us servirà per calibrar la 
comprensió dels temes del primer bloc i fer-vos una idea d’allò que serà l’examen. 
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Aquesta assignatura està inscrita en el Campus Virtual de la UAB. A l´espai de 
l’assignatura, accessible amb el vostre NIU, trobareu el programa i l´agenda de 
l’assignatura, així com els textos del dossier (disponibles també a la fotocopiadora de 
Ciències). 

 
Avaluació 

20% a partir de la prova escrita del 18 de novembre, que constarà de dues qüestions 
anàlogues a les que recullen els dossiers i a les qüestions que haurem plantejat i resolt 
en les pràctiques. Fareu la prova en les mateixes condicions que l´examen final, sense 
apunts ni dossiers. És imprescindible presentar-s’hi per aprovar. 

30% a partir de la presentació de tres pràctiques per escrit. En aquests exercicis escrits 
respondreu a alguna o algunes de les qüestions que es proposen als dossiers per a les 
pràctiques. Podeu escollir el tema i la qüestió o qüestions. Valoraré la claredat del vostre 
text, el grau de comprensió del text analitzat, i l’ús de referències addicionals. Heu de 
presentar una d’aquestes pràctiques abans de la prova del 18 de novembre, i les altres 
dues abans que acabin les classes. 

50% a partir de l´examen final, que constarà de tres qüestions representatives dels 
continguts del curs, anàlogues a les qüestions que recullen els dossiers i a les qüestions 
que haurem plantejat i resolt en les pràctiques. Fareu l´examen sense apunts ni dossiers. 
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