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Objectius 

El meu objectiu amb l’assignatura és que elaboreu una història de la física. Aquest 

objectiu general es desglossa en quatre objectius particulars, que es corresponen amb 

diferents facetes d’aquesta història: 

1 Conèixer les fonts en què es basa el coneixement de la Física del passat. Això 

implica llegir i interpretar una selecció de textos clàssics, i aprendre a localitzar i 

utilitzar críticament la bibliografia històrica. 

2 Identificar les formes històriques de la professió de físic, sense deixar de banda 

els destinataris de la Física (alumnes, públic), els promotors (patrons, l’Estat), i 

les institucions d’ensenyament o de recerca. 

3 Reconèixer els canvis més significatius en la disciplina Física, els que han 

afectat la seva estructura i classificació, els seus mètodes, els seus conceptes 

fonamentals i la seva relació amb d’altres ciències. 

4 Posar de manifest les relacions socioculturals de la Física (amb la política, la 

religió, la filosofia, o la cultura, entre d’altres àmbits). 

El curs té un darrer objectiu: millorar la vostra capacitat expressiva a l’hora 

argumentar punts de vista, tant oralment com per escrit. 

 
Temari 

El temari està dividit en dos blocs. El 1r cobreix el desenvolupament de la física 
clàssica, fins a la Il·lustració; el 2n tracta de la gènesi de la física contemporània. 

1r bloc 1 Introducció: física i història 

 2 Physis, moviment i cosmologia 

 3 La revolució astronòmica 

 4 Newton i els Principis Matemàtics de la Filosofia Natural 

 5 Electricitat i física il·lustrada 

2n bloc 6 El naixement d´una disciplina: la física al segle XIX  

 7 La nova física del XIX: Termodinàmica i electromagnetisme 

 8 Les revolucions relativista i quàntica 

 9 Física, cultura i societat al segle XX 

 10 La física a Espanya 



 

 

 
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 addicionals, i 
qüestions o comentaris per orientar la lectura i l’anàlisi. Les pràctiques es basaran en 
els textos dels dossiers, però també ens hi referirem en les sessions teòriques. 

Trobareu els dossiers al Servei de Fotocòpies de Ciències; també els podeu 
descarregar en format PDF de l’espai de l’assignatura al Campus Virtual (accessible 
als alumnes matriculats), que inclou a més el programa i l´agenda del curs, així com 
alguns enllaços útils. 

 
Avaluació 

20% seguiment de les classes. Us demanaré que participeu activament a les classes i 
que reuniu els vostres apunts, per tals que els pugui revisar si cal. Concretament, 
voldré comprovar que s’hi recullen els punts essencials tractats a l’aula, els que 
poden ser objecte d’examen, i que sabeu distingir les qüestions fonamentals de les 
accessòries. 

20% seguiment de les pràctiques. Us demanaré que prepareu el material que hem 
de discutir a les sessions pràctiques amb antelació, i que presenteu una pràctica per 
escrit. És preferible fer-ho el mateix dia que fem la pràctica a classe però no em fa res 
que completeu l’exercici després i hi incorporeu elements de la discussió a classe. El 
termini per presentar aquesta pràctica escrita és el dilluns 4 d’abril. El que heu de 
fer és triar alguna o algunes de les qüestions sobre els textos incloses als dossiers, i 
respondre-les en dues o tres pàgines; es valorarà la claredat del raonament i 
l’expressió, i que feu referència a alguna de les lectures addicionals que proposo. 

20% prova escrita del primer bloc (dilluns 4 d’abril). Aquesta prova us servirà per 
calibrar l’aprofitament dels temes del 1r bloc i perquè es feu una idea de l’examen. 
La farem en les mateixes condicions que l´examen de juny, és a dir, sense apunts ni 
dossiers. 

40% examen. Constarà de tres qüestions representatives dels continguts del curs. 
Fareu l´examen sense apunts ni dossiers. 

 
Bibliografia 

La bilbiografia té un caràcter merament orientatiu. Us ha de servir per ampliar les 
vostres lectures, si voleu fer-ho, i us pot servir quan acabeu l’assignatura per tenir 
unes referències a mà. 

Per a les signatures s'ha utilitzat les següents abreviatures de les biblioteques de la 
UAB: C: Biblioteca de Ciències i Enginyeries; C–H: Ciències-Secció d'Història de les 
Ciències; H: Humanitats; CS-R: Ciències Socials-Recerca. Quan hi ha varis 
exemplars, la barra separa les diferents signatures. 
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Recopilacions de textos 
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[C-H 53(091) Mag] 

PAPP, Desiderio (1961). «Apéndice. Selección de textos clásicos». A: Historia de la física 
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Entre les revistes especialitzades que publiquen articles sobre història de la física destaquen 

Studies in History and Philosophy of Modern Physics, Historical Studies in the Physical and 

Biological Sciences i Archives for History of Exact Sciences. Totes tres es troben a la secció 

d'Història de les Ciències de la Biblioteca de Ciències. Els dossiers de textos inclouen 

referències específiques per cada tema. 

Pàgines d’enllaços (consulteu també el Campus Virtual) 

http://www.aip.org/history/ 

http://groups.iop.org/HP/links.html 


