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Objectius 

El curs pretén que elaboreu una visió de conjunt sobre el desenvolupament de les mate-
màtiques. Aquest objectiu general es desglossa en quatre objectius particulars, que es 
corresponen amb diferents facetes d’aquest desenvolupament: 

1 Conèixer les fonts en què es basa el coneixement de les matemàtiques del passat. 
Això implica llegir i interpretar una selecció de textos clàssics de les matemàtiques, i 
aprendre a localitzar i utilitzar críticament la bibliografia històrica. 

2 Identificar les formes històriques de la professió de matemàtic, sense deixar de 
banda els destinataris de les matemàtiques (alumnes, públic), els promotors 
(patrons, l’Estat), i les institucions d’ensenyament o de recerca. 

3 Reconèixer els canvis més significatius en la disciplina Matemàtiques, 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 les matemàtiques (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 

Està dividit en dos blocs cronològics. El 1r cobreix el desenvolupament de les 
matemàtiques des dels seus orígens fins a la Il.lustració; el 2n tracta de l´evolució de la 
disciplina en el període contemporani (segles XIX i XX). 

1r bloc 1 «Història de les matemàtiques»? 
 2 Egipte i Mesopotàmia: el naixement de la matemàtica com a pràctica 
 3 Grècia: el naixement de la matemàtica com a ciència 
 4 El periple cultural i lingüístic de la matemàtica medieval 
 5 Antics i moderns: del Renaixement a la culminació d’una ciència clàssica 

2n bloc 6 El naixement de la matemàtica com a professió 
 7 L’eclosió del segle XIX i la crisi de fonaments  
 8 Les matemàtiques del segle XX 
 9 Matemàtiques a Espanya 
 10 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 per orientar la lectura i l’anàlisi dels textos. 

El 15 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. 

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 dossiers (disponibles també a la fotocopiadora de Ciències). 
 
Avaluació 

20% a partir de la prova escrita (15 de novembre), que constarà de dues qüestions 
anàlogues a les que recullen els dossiers, que haurem plantejat i resolt en les 
pràctiques. Fareu la prova en les mateixes condicions que l´examen final, sense apunts 
ni dossiers. 

30% a partir de la presentació de dues pràctiques, una per bloc. 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 escrita, i 
l’altra abans que acabin les classes. 

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

Les lliçons de Fauvel (1987), que acompanyen el recull de textos del mateix autor i J. 
Gray (1987), són extraordinàries per la seva concisió i claredat; el de Katz (1993) és un 
dels millors manuals recents, amb format d’història general de les matemàtiques; Stillwell 
(1989) explica matemàtiques a partir de la seva història. 
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Obres de referència 

Sovint representen la millor manera d’aproximar-se a un autor  o un període. L’editada 
per Grattan-Guinness (1994) resulta molt útil per la seva estructura temàtica. 
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GRATTAN-GUINNESS, Ivor ed. (1994). Companion Encyclopedia of the History and 
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Reculls de textos 

Es tracta d’antologies de textos que permeten seguir, a partir de les fonts originals, el 
desenvolupament de les matemàtiques. Fauvel i Gray (1987) ha estat particularment útil 
a l’hora d’elaborar els dossiers del curs. Wells (1997) recull, malgrat  el títol, fragments 
importants. 
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Pàgines d’enllaços (consulteu també el Campus Virtual) 

http://www.dcs.warwick.ac.uk/bshm/resources.html 
http://mathforum.org/library/topics/history/ 


