
 

CURS DE DOCTORAT 2006-2007  

DEPARTAMENT DE FILOSOFIA (U.A.B.)  
CODI ASSIGNATURA: 56160  
ASSIGNATURA: Historiografia de les ciències Programa interuniversitari de 

doctorat d’Història de les Ciències (UAB-UB-
UPF)  

PROFESSORS: Àlvar Martínez, Jorge Molero, Agustí Nieto, Xavier Roqué (UAB), 
José Pardo (CSIC)  

DEPARTAMENT: FILOSOFIA  
UNIVERSITAT: UAB  
ÀREA DE CONEIXEMENT: Lògica i filosofia de la ciència  
OPCIÓ: C  
CRÈDITS: 4  
TIPUS ASSIG: Fonamental  
CARÀCTER: Optativa  
TRIMESTRE: 1r trimestre  
DIA / HORARI: A determinar  
Descripció/Objectius  
Aquesta és una assignatura introductòria recomanada a tots els estudiants del Doctorat 
Interuniversitari d’Història de les Ciències (UAB-UB-UPF). S’hi presenten algunes eines 
de recerca bàsiques i s’hi discuteixen algunes de les principals historiografies de la ciència, 
la tecnologia i la medicina, junt a una aproximació a la situació actual de la disciplina.  
Temari/Programa  
5/10/06:  

1. Presentació (temari, organització, avaluació i bibliografia). Introducció del curs  
19/10/06:  
2. La història de la ciència, la tecnologia i la medicina a Internet (sessió pràctica a l'Aula d'Informàtica de la Facultat 

de Ciències, UAB) (Jorge Molero)  
26/10/06:  
3. Les fonts de la història de les ciències. Recursos bibliogràfics i altres instruments de recerca (sessió pràctica al 

fons d’Història de les Ciències de la Biblioteca de Ciències i Enginyeries, Facultat de Ciències, UAB) (Xavier 
Roqué)  

02/11/06:  
4. Els orígens de la disciplina: Georges Sarton (Agustí Nieto)  
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09/11/06:  
5. Setmana de la Ciència: ”CEHIC 10 anys: La Història de la Ciència en l’EEES i el nou Servicio de 
Archivos de Ciencia”  
16/11/06:  
6. Historicisme, primera sociologia i l’emergència del debat internalisme-externalisme: Merton, 
Koyré (Agustí Nieto)  
23/11/06:  
7. T. S. Kuhn: Història, sociologia i filosofia de la ciència (Xavier Roqué)  
30/11/06:  

8. La nova història social i cultural de la ciència (Jorge Molero)  
14/12/06:  
9. La història de la ciència a Espanya (Àlvar Martínez, José Pardo)  
11/01/07:  
10. Presentació i discussió del llibre: José Pardo Tomás, El médico en la palestra (2004)  
18/01/07:  
11. Presentació i seguiment dels assaigs  

Bibliografia  
Per a les signatures, s'ha utilitzat les següents abreviacions de les biblioteques de la UAB: C: 
Ciències; C-H: Ciències-Història; C-M: Ciències-Matemàtiques; CC: Ciències de la Comunicació; 
CS-R: Ciències Socials-Recerca; H: Humanitats; M: Medicina. El símbol “ø” indica que el llibre no es 
trobava a les biblioteques de la UAB en el moment de preparar la bibliografia.  

Referències bàsiques  
Es tracta de lectures fonamentals que l’estudiant haurà d’abordar des de l’inici de l’assignatura i que 
complementen els textos de treball de cada sessió. Es presenten per ordre de prioritat:  
KRAGH, Helge (1987). Introducción a la historia de la ciencia. Barcelona: Crítica, 1989. [C-H 930:5 Kra / 

CS-R 001(091) Kra / CC 001(09) Kra]  
BARONA, Josep Lluís (1994). Ciencia e historia. Debates y tendencias en la historiografía de la ciencia. 

Godella: Seminari d'Estudis sobre la Ciència. [C-H 930:5 Bar]  
KUHN, Thomas S. (1962). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1975. [H 001 Kuh / CS 001.8 Kuh]  

Referències avançades  
BIAGIOLI, Mario, ed. (1999). The Science Studies Reader. Londres: Routledge. [C-H 1:5 Sci]  
COLLINS, Harry M.; PINCH, Trevor (1993). El gólem. Lo que todos deberíamos saber acerca de la ciencia. 

Barcelona: Crítica, 1996. [CS-R 001:301 Col]  
FOX KELLER, Evelyn (1985). Reflexiones sobre género y ciencia. València: Edicions d’Alfons el 

Magnànim, 1991. [C-H 001.8 Kel / CC 165 Kel / M 165 Kel]  
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GAVROGLU, Kostas et al. eds. (1994). Trends in the Historiography of Science. Dordrecht: Kluwer. [C 

(09) 5 Tre]  
GOLINSKI, Jan (1998). Making Natural Knowledge. Constructivism and the History of Science. Cambridge 

University Press. [C-H 5 (091) Gol]  
GOODING, David; PINCH, Trevor; SCHAFFER, Simon (1989). The Uses of Experiment. Studies in the 

Natural Sciences. Cambridge University Press. [C-H 5(091) Use]  
HESSENBRUCH, Arne, ed. (2000). Reader's Guide to the History of Science. Londres i Chicago: Fitzroy 

Dearbor Publishers. [C (09) 5 Rea]  
LAFUENTE, Antonio; SALDAÑA, Juan José, eds. (1987). Historia de las ciencias. Nuevas tendencias. 

Madrid: CSIC. [C-H 5(091) His]  
OLBY, R. C.; CANTOR, G. N.; CHRISTIE, J. R. R.; HODGE, M. J. S. eds. (1990). Companion to the History of 

Modern Science. Londres/Nova York: Routledge. [H 001(091) Com]  
PICKSTONE, John V. (2000). Ways of Knowing. A New History of Science, Technology and Medicine. 

Manchester: Manchester University Press. [C (09) 5/6 Pic / C-H 5/6(091) Pic]  
ROSSI, Paolo (1986). Las arañas y las hormigas. Una apología de la historia de la ciencia. Barcelona: Crítica, 

1990. [C-H 5(091) Ros / H 167/168 Ros / CS-R 165(091) Ros]  
SÁNCHEZ RON, José Manuel, ed. Historia de la ciencia, perspectivas historiográficas. Núm. monográfico 

de Arbor (junio-agosto 1992).  
SOLÍS, Carlos, ed. (1994). Razones e intereses. La historia de la ciencia después de Kuhn. Barcelona: 

Paidós. [C-H 5”19” Sol / H 001"19" Sol]  
SOLÍS, Carlos, ed. (1998). Alta tensión: historia, filosofía y sociología de la ciencia. Ensayos en honor de 

Thomas S. Kuhn. Barcelona: Paidós. [demanat H]  

Articles  
BRIEGER, Gert (1993). «The Historiography of medicine». En: W.F. Bynum, Roy Porter (Eds.) 

Companion Encyclopedia of the History of Medicine. London-New York, Routledge, vol. 1, p. 
24-44. [Medicina H 61(09) Com]  

DEAR, Peter (1995). «Cultural history of science: An overview with reflections». Science, Technology 
and Human Values, 20, p. 150–170.  

GOLINSKI, Jan (1995). «The theory of practice and the practice of theory: Sociological approaches in 
the history of science». History of Science, 33, p. 203–224.  

LAIN ENTRALGO, Pedro (1950). «Los saberes del médico y su historia». En: La historia clínica, Madrid: 
CSIC, p. 11-28 (edició facsímil, Madrid: Triacastela, 1998) [M 614.253 Lai]  

LÓPEZ PIÑERO, José María (1992). «Las etapas iniciales de la historiografía de la ciencia. Invitación a 
recuperar su internacionalidad y su integración». Arbor, 142, p. 21–67.  

MARTÍNEZ VIDAL, Álvar; PARDO TOMÁS, José (1995). «In tenebris adhuc versantes. La respuesta de los 
novatores españoles a la invectiva de Pierre Régis». Dynamis, 15, p. 301-340.  

MOLERO MESA, Jorge (1991). «La muerte blanca a examen: nuevas tendencias en la historiografía de 
la tuberculosis» (resenya assaig). Dynamis, 11, p. 345–359.  

NAVARRO, Víctor, "Constructivismo e historia de la ciencia: ¿por qué resistirse al constructivismo?", 
Cronos, 2(1), 1999, 157-184.  
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PESTRE, Dominique (1995). «Pour une histoire sociale et culturelle des sciences. Nouvelles 

définitions, nouveaux objets, nouvelles pratiques». Annales Histoire, Sciences Sociales, mai-
juin 1995, p. 487–522.  

PICKSTONE, John (1995). «Past and present knowledges in the practice of the history of science». 
History of Science, 33, p. 203–224.  

PORTER, Roy (1985). «The patient's view. Doing Medical History from Below». Theory and Society, 14, 
p. 175-198.  

ROUSE, Joseph (1992). «What are cultural studies of scientific knowledge?». Configurations, 1, p. 1–
22.  

SHAPIN, Steven (1982). «History of science and its sociological reconstructions». History of Science, 
20, p. 157–211.  

SHAPIN, Steven (1992). «Discipline and bounding: the history and sociology of science as seen 
through the externalism-internalism debate». History of Science, 30, p. 333–369.  

SIGERIST, Henry E. (1951). «Introduction». En: A History of Medicine. Volume I: Primitive and Archaic 
Medicine. New York: Oxford University Press [reimp. 1977], p. 1-101.  

ZARZOSO, Alfons (2001). «El pluralismo médico a través de la correspondencia privada en la 
Cataluña del siglo XVIII». Dynamis, 20, p. 409-433.  

Avaluació  
Amb la utilització de diverses bases de dades, caldrà realitzar una recerca bibliogràfica de fonts 
secundàries relacionades amb l’obra d’un historiador de la ciència, la tècnica o la medicina a escollir 
entre la llista que oferim a continuació, o qualsevol altre de la vostra elecció. Tots els resultats s’han 
de lliurar al supervisor corresponent abans del dia 23 de novembre de 2006. Les dades seran 
comparades i comentades a la sessió del dia 30 de novembre de 2006.  
Amb la bibliografia recollida i les lectures i discussions del curs, caldrà també redactar un assaig 
d’una longitud màxima de 10 pàgines (uns 20.000 caràcters, incloent-hi notes i bibliografia). 
L’assaig es centrarà en l’anàlisi de l’obra de l’autor escollit i en la seva contribució a la historiografia 
de la ciència. Caldrà lliurar i comentar una primera versió de l’assaig el dia 18 de gener de 2007, i la 
definitiva el dia 1 de febrer de 2007.  
Un dels professors de l’assignatura supervisarà l’elaboració de la recerca bibliogràfica i la redacció 
de l’assaig. Farem l’assignació de treballs i supervisors a la primera setmana del curs.  
A l’assaig presentareu les tesis centrals de l’obra escollida i, sobretot, exposareu i comentareu les 
opcions historiogràfiques adoptades per l’autor. Entre els aspectes que valorarem hi ha: la claredat 
de la vostra exposició de les idees de l’autor; l’ús de referències sobre l’obra d’aquest autor i la 
corresponent discussió historiogràfica; la vostra valoració personal sobre el significat i la rellevància 
actuals de l’obra; aspectes formals (presentació, correcció gramatical i ortogràfica, ús correcte de les 
cites i referències bibliogràfiques). Us recomanem de reunir la bibliografia al final i limitar el 
nombre de notes a peu de pàgina; per això podeu utilitzar dins el text principal el sistema de 
referència (Autor, any) o (Autor, any: número de pàgines o capítol).  
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