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Prerequisits

És recomanable tenir coneixements de física i interès per la seva història.

Objectius i contextualització

L'objectiu general de l'assignatura és que l'alumne elabori una història de la física. Aquest
objectiu es desglossa en quatre objectius particulars, que es corresponen amb diferents facetes
d'aquesta història:

 Reconèixer els canvis més significatius en  Física, els que han afectat la seva1 la disciplina
estructura i classificació, els seus mètodes, els seus conceptes fonamentals i la seva relació amb
d'altres ciències.

 Identificar les formes històriques de  de físic, sense deixar de banda els destinataris2 la professió
de la Física (alumnes, públic), els promotors (patrons, l'Estat), i les institucions d'ensenyament o
de recerca.

 Posar de manifest  de la Física (amb la política, la religió, la3 les relacions socioculturals
filosofia, o la cultura, entre d'altres àmbits).

 Conèixer  en què es basa el coneixement de la Física del passat. Això implica llegir i4 les fonts
interpretar una selecció de textos clàssics, i aprendre a localitzar i utilitzar críticament la
bibliografia històrica.

El curs té un darrer objectiu: millorar la capacitat expressiva de l'alumne a l'hora argumentar
punts de vista, tant oralment com per escrit.

Competències i resultats d'aprenentatge

1302:E01 - Conèixer i comprendre els fonaments de les principals àrees de la física.

1302:E01.00 - Conèixer i comprendre els fonaments de les principals àrees de la física.

1302:E10 - Desenvolupar estratègies d'anàlisi, síntesi i comunicació que li permetin transmetre
nocions de física en entorns educatius.
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1302:E10.00 - Desenvolupar estratègies d'anàlisi, síntesi i comunicació que li permetin transmetre
nocions de física en entorns educatius.

1302:T01 - Fer treballs acadèmics de manera independent usant bibliografia -especialment en
anglès-, bases de dades i col·laborant amb altres professionals.

1302:T01.00 - Fer treballs acadèmics de manera independent usant bibliografia -especialment en
anglès-, bases de dades i col·laborant amb altres professionals.

1302:T02 - Comunicar eficaçment informació complexa de manera clara i concisa, ja sigui
oralment, per escrit o mitjançant TIC, i en presència de públic, tant a públics especialitzats com
generals.

1302:T02.00 - Comunicar eficaçment informació complexa de manera clara i concisa, ja sigui
oralment, per escrit o mitjançant TIC, i en presència de públic, tant a públics especialitzats com
generals.

1302:T03 - Raonar críticament, tenir capacitat analítica, usar correctament el llenguatge tècnic i
elaborar arguments lògics.

1302:T03.00 - Raonar críticament, tenir capacitat analítica, usar correctament el llenguatge tècnic i
elaborar arguments lògics.

1302:T04 - Treballar autònomament, tenir iniciativa pròpia, ser capaç d'organitzar-se per assolir
uns resultats i planejar i executar un projecte.

1302:T04.00 - Treballar autònomament, tenir iniciativa pròpia, ser capaç d'organitzar-se per assolir
uns resultats i planejar i executar un projecte.

1302:T05 - Treballar en grup, assumir responsabilitats compartides i interaccionar
professionalment i de manera constructiva amb altres persones amb un respecte absolut als seus
drets.

1302:T05.00 - Treballar en grup, assumir responsabilitats compartides i interaccionar
professionalment i de manera constructiva amb altres persones amb un respecte absolut als seus
drets.

Continguts

El temari està dividit en dos blocs cronològics. 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 , moviment i cosmologiaPhysis

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 i a Catalunya

Metodologia
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Metodologia

Classes magistrals: Normalment desenvolupo un tema en cada sessió. Miro d'aclarir els objectius i l'estructura
de la presentació, que poso a disposició dels alumnes a través del Campus virtual. Procuro no abusar dels
recursos audiovisuals, perquè les habilitats expositives que vull que els alumnes desenvolupin requereixen
parlar i escoltar, més que no pas mirar.

Resolució de problemes: Les session pràctiques de l'assignatura estan dedicades a l'anàlisi i el comentari de
textos breus, recollits en dossiers a l'abast dels alumnes. Aquesta activitat és comparable a la resolució de
problemes, perquè els textos escollits tracten de física però sobretot perquè la lectura d'un text redactat en un
context històric i físic diferent de l'actual enfronta l'estudiant amb qüestions fonamentals de l'assignatura (com
ara els canvis conceptuals i metodològics de la física), i suposa un autèntic repte.

L'ensenyament no presencial: Lectures guiades dels textos, elaboració d'una ressenya amb pautes clares, que
fa que l'alumne hagi de crecar referències.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe pràctica 15 0.6 1302:E10.00 , 1302:T04.00 , 1302:T05.00 , 1302:T02.00 ,

1302:T01.00

Classe teòrica 30 1.2 1302:E01.00 , 1302:T03.00

Tipus: Autònomes

Preparació de les pràctiques i la

ressenya

45 1.8 1302:E10.00 , 1302:T01.00 , 1302:T04.00

Treball personal de l'estudiant 55 2.2 1302:T01.00 , 1302:T04.00 , 1302:T05.00 , 1302:T03.00

Avaluació

L'  constarà de dues qüestions anàlogues a les que recullen els dossiers o a lesexamen del bloc 1
que haurem plantejat i resolt en les pràctiques. L´examen es fa sense apunts ni dossiers, i elimina
matèria.

 Heu de presentar un full (dues pàgines) per a cadascuna dePràctiques escrites de tots dos blocs.
les pràctiques de cada tema, preferiblement el mateix dia de la pràctica. 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 mà, o de manera esquemàtica; podreu completar, revisar o
anotar aquest text a classe, durant la pràctica. Valoraré la claredat del vostre text i el grau de
comprensió del text que haureu comentat o analitzat. Corregiré i us tornaré aquests exercicis,
perquè els reviseu si voleu. Les pràctiques dels temes 1-5 les recolliré de nou el dia de l'examen
del bloc 1; les dels temes 6-10, les recolliré de nou l'última setmana de classe.

Ressenya d'un llibre o capítol de llibre sobre la història de la física contemporània (segles
. A la ressenya, d'una longitud aproximada de 4 pàgines (unes 1.200 paraules) exposareuxix-xx)

amb claredat les idees principals del text escollit i la seva significació per a la història 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 l'avaluació d'aquest exercici es valorarà la claredat en
l'exposició de les idees de l'autor escollit, així com la capacitat per connectar el text ressenyat

amb la història de la física que haurem anat elaborant. La data límit per presentar la ressenya es
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amb la història de la física que haurem anat elaborant. La data límit per presentar la ressenya es
fixarà a través del Campus Virtual i correspondrà a la primera setmana de juny; heu d'escollir el
text a ressenyar i justificar l'elecció en una data que es fixarà també a través del Campus Virtual.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen bloc

1

30% 5 0.2 1302:E01.00 , 1302:T03.00

Pràctiques 40% 0 0.0 1302:E10.00 , 1302:T03.00 , 1302:T05.00 , 1302:T04.00 , 1302:T02.00 ,

1302:T01.00

Ressenya 30% 0 0.0 1302:E10.00 , 1302:T03.00 , 1302:T04.00 , 1302:T01.00
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