APLICATIU
GUIA DOCENT

1. Dades de l’assignatura
Nom de l’assignatura

Història de la ciència

Codi
Crèdits ECTS

6

Curs i període en el que
s’imparteix

1r curs, 2n semestre

Horari

Dimarts i dijous, 13–14h30
Facultat de Filosofia i Lletres

Lloc on s’imparteix
Llengües

Català

Professor/a de contacte
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail
Horari d’atenció

Xavier Roqué
Filosofia/Centre d’Història de la Ciència
UAB
C1/–148 Centre d’Història de la Ciència (Edifici C)
935812966
xavier.roque@uab.cat
Dv 11–13h

2. Equip docent
Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx
Telèfon (*)
e-mail
Horari de tutories

Xavier Roqué
Filosofia/Centre d’Història de la Ciència
UAB
C1/–148 Centre d’Història de la Ciència (Edifici C)
935812966
xavier.roque@uab.cat
Dv 11–13h

(Afegiu tants camps com sigui necessari)
(*) camps optatius
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Nom professor/a
Departament
Universitat/Institució
Despatx

Jesús Maria Galech
Filosofia/Centre d’Història de la Ciència
UAB
C1/–150 Centre d’Història de la Ciència (Edifici C)

Telèfon (*)
e-mail

JesusMaria.Galech@uab.cat

Horari de tutories

3.- Prerequisits
Els coneixements mínims que requereix són els continguts i coneixements de Batxillerat.

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura

L'assignatura pretén dotar a l’estudiant d'una cultura científica bàsica, amb sòlids fonaments històrics
que li permetin analitzar els fets científics passats i presents.
Proporciona a més nous ponts intel·lectuals per connectar la formació científica amb la humanística, a
la recerca d'una millor capacitat d'anàlisi i de síntesi de problemes històrics interdisciplinaris.
El curs proporciona una panoràmica general de l'evolució històrica de la ciència des de l'Antiguitat fins
al segle XX.
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura

Competència

CE1. (CE: competències específiques ...)

Resultats d’aprenentatge
Competència

.....CE7.

Resultats d’aprenentatge
Competència

CT2. (CT: competències transversals)

Resultats d’aprenentatge
Competència

CG3. (CGU: competències generals UAB, si no estan incloses a les CT)

6.- Continguts de l’assignatura
1: Presentació de l'assignatura i introducció.
2: Ciència antiga (I): El naixement de la cosmologia geocèntrica i la filosofia natural d’Aristòtil.
3: Ciència antiga (II): L'astronomia ptolemaica i la medicina hipocràtic-galènica.
4: Ciència medieval.
5. Ciència renaixentista.
6: La Revolució científica (I): Heliocentrisme i revolució copernicana, del cosmos tancat a l’univers
infinit.
7: La Revolució científica (II): Filosofia mecànica i programa experimental.
8: Revisió i examen primera part de l'assignatura.
9: La ciència il·lustrada. La consolidació del newtonianisme i el procés de racionalització en la
ciència. L'Encyclopédie de Diderot i D’Alembert. Electricitat i història natural.
10: La medicina il·lustrada. La revolució química.
11: La ciència al segle XIX (I): La ciència de l'energia. La medicina de laboratori i la teoria
bacteriològica de la malaltia. L'evolucionisme i la teoria de la selecció natural.
12: La ciència al segle XIX (II). La professionalització de la ciència i la seva institucionalització.
Ciència i esfera pública.
13: La ciència al segle XX (I). La crisi del Newtonianisme: relativitat i quàntica. Bomba atòmica i big
science.
14: La ciència al segle XX (II). De les lleis de Mendel al Projecte Genoma Humà.Els sistemes
tecnocientífics.
15: La ciència al segle XX (III). La imatge pública de la ciència.
16: Revisió i examen segona part de l'assignatura.
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7.- Metodologia docent i activitats formatives
L'assignatura està dividida en dues parts (impartides per cadascun dels professors). La metodologia
docent es basa en sessions teòriques de caràcter magistral en les quals es plantegen els temes del
programa, precedides cada dia per la presentació per part d'un grup d'alumnes de les qüestions
plantejades com a introducció a la classe corresponent. Tot això es recolza amb materials didàctics
lliurats o proposats pels professor.
A principi del semestre, es concretaran les presentacions per part dels alumnes, els grups i la
temporització, així com la cronologia de les sessions presencials.

TIPUS D’ACTIVITAT

ACTIVITAT

HORES

RESULTATS D’APRENENTATGE

Dirigides

Supervisades

Autònomes
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8.- Avaluació
L'assignatura està dividida en dues parts que seran avaluades amb un examen escrit a classe
cadascuna.
L'examen es farà a partir de preguntes plantejades pels professors, i per resoldre-les l'alumne podrà
portar, si ho vol, una única fulla d'anotacions manuscrites individuals (per les dues cares). Cada
examen suposarà el 40% de la nota.
El 20% restant correspondrà a la presentació en classe i per equips d’un tema prèviament assignat
al programa. Les presentacions duraran 15 minuts i hauran d'anar acompanyades per un màxim de
5 diapositives. Aquest mateix dia, l'equip entregarà obligatòriament un assaig escrit sobre el tema de
1.500 paraules, que complementarà aquesta part de la nota.
La recuperació consistirà en un únic examen de tot el semestre que val el 40% del total. La nota
global de recuperació serà: 40% (examen final de recuperació), 40% (millor nota dels dos exàmens
fets durant el curs) i 20% (presentació per equips durant el curs).
Qualsevol canvi de dates d’avaluació o de continguts s’avisarà a classe i també al campus virtual. El
campus virtual és el mitjà de comunicació oficial de l’assignatura. L’heu de consultar sistemàticament
cada setmana.

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
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10.- Programació de l’assignatura

GRUP/S:___

(la programació de la assignatura explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules següents. En aquest requadre el professor
pot introduir un text explicatiu de la programació de l’assignatura o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d’estar al campus virtual
de l’assignatura)

ACTIVITATS D’APRENENTATGE
DATA/ES

ACTIVITAT

LLOC

MATERIAL

RESULTATS D’APRENENTATGE

LLIURAMENT

LLOC

MATERIAL

RESULTATS D’APRENENTATGE

LLIURAMENTS
DATA/ES
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