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Atenció als alumnes: Divendres.11-13h (CEHIC, C11-148) i hores convingudes 

L'objectiu general de I'assignatura és que elaboreu una historia de la física. Aquest 

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

facetes d'aquesta historia: 

1 Reconeixer els canvis més significatius en la disciplina Física, els que han afectat 

la seva estructura i classificació, els seus metodes, els seus conceptes fonamentals 

i la seva relació amb d'altres ciencies. 

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

destinataris de la Física (alumnes, públic), els promotors (patrons, I'Estat), i les 

institucions d'ensenyament o de recerca. 

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

religió, la filosofia, o la cultura, entre d'altres ambits). 

4 Coneixer les fonts en que es basa el coneixement de la Física del passat. Aixo 

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

utilitzar criticament la bibliografia historica. 

El curs té un darrer objectiu: millorar la vostra capacitat expressiva a I'hora argumentar 

punts de vista, tant oralment com per escrit. 

Esta dividit en dos blocs cronologics. El I r  cobreix el desenvolupament de la física 

classica, fins a la Il.lustració; el 2n tracta de la genesi de la física contemporania. 

1 r bloc 1 Introducció: física i historia 

2 Physis, moviment i cosmologia 

3 La revolució astronomica 

4 Newton i els Principis Matematics 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: Termodinamica i electromagnetisme 

8 Les revolucions relativista i quantica 

9 Física, cultura i societat al segle XX 

10 La física a Espanya i a Catalunya 



L'element basic per al funcionament del curs són els dossiers de textos (un per bloc), que 

contenen els textos que analitzarem, referencies bibliografiques addicionals, i qüestions o 

comentaris per orientar la lectura i I'analisi. Les practiques es basaran en els textos dels 

dossiers, pero també ens referirem a alguns d'aquests textos en les sessions teoriques. 

Els dos blocs reben un tractament diferent i són avaluats de manera diferent. El primer té 

un caracter introductori, tant pel"que fa al període cobert com a I'assignatura; per aixo les 

presentacions dels temes estan més estructurades i les practiques més pautades. En 

canvi, el temari del 2n bloc és només indicatiu de les grans qüestions que ens ocuparan; 

en aquest bloc haureu de participar més activament en I'elaboració de la imatge 

panoramica del desenvolupament de la física que constitueix I'objectiu primordial de 

I'assignatura. 

Aquesta assignatura esta inscrita en el Campus Virtual de la UAB. A I'espai de 

I'assignatura, accessible amb" el vostre NIA, trobareu el programa i I'agenda de 

I'assignatura, així com els dossiers i les presentacions (PDF), i enllacos i bibliografia 

addicionals. 
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Avaluació 

30% a partir d'un examen del bloc 1 (previst per al dijous 23 d'abrii) , que constara 

de dues qüestions analogues a les que recullen els dossiers o a les que haurem plantejat 

i resolt en les practiques. L'examen es fa cense apunts ni dossiers, i elimina materia. 

40% a partir de les practiques escrites de tots dos blocs. Heu de presentar un full 

(dues pagines) per a cadascuna de les practiques de cada tema, preferiblement el mateix 

dia de la practica. En aquests textos respondreu a alguna de les qüestions que es 

proposen al dossier. Podeu escollir la qüestió o qüestions, i podeu respondre-les a ma, o 

de manera esquematica; podreu completar, revisar o anotar aquest text a classe, durant 

la practica. Valoraré la claredat del vostre text i el grau de comprensió del text que 

haureu comentat o analitzat. Corregiré i us tornaré aquests exercicis, perque els reviseu 

si voleu. Les practiques dels temes 1-5 les recolliré de nou el dia de I'examen del bloc 1; 

les dels temes 6-10, les recolliré de nou I'última setmana de classe. 

30% a partir de la ressenya d'un llibre o capitol de llibre sobre la historia de la 

física conternporania (segles XIX-XX). A la ressenya, d'una longitud aproximada de 4 

pagines (unes 1.200 paraules) exposareu amb claredat les idees principals del text 

escollit i la seva significació per a la historia de la física. Donaré indicacions més precises 

sobre el tipus de textos que poden ser objecte de la ressenya a través del Campus 

Virtual i a classe. En I'avaluació d'aquest exercici es valorara la claredat en I'exposició 

de les idees de I'autor escollit, així com la capacitat per connectar el text ressenyat arnb 

la historia de la física que haurem anat elaborant. La data Iímit per presentar la ressenya, 

a través del Campus Virtual, és el diumenge 7 de junx heu d'escollir el text a ressenyar i 

justificar I'elecció abans del dijous 23 d'abril. 



La bibliografia és merament orientativa i us pot servir de referencia en el futur. Els 

dossiers inclouen referencies específiques per a períodes o autors concrets. A I'espai de 

I'assignatura al Campus Virtual, a la secció de Bibliografia, trobareu aquestes i d'altres 

referencies, agrupades per tipus, i amb enllaqos a la fitxa bibliografica del Cataleg de 

Biblioteques de la UAB. Els Ilibres subratllats són particularment utils. 
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Publicacions especialitzades 

Entre les revistes especialitzades que publiquen articles sobre historia de la física 

destaquen Studies ín History and Philosophy of Modern Physics, Historical Studies in the 

Physical and Biological Sciences, Physics in Perspective, i Archives for History of Exact 

Sciences. Totes tres es troben a la secció d'Historia de les Ciencies de la Biblioteca de 

Ciencies i Enginyeries, o tenen subscripció electrdnica. 
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