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Objectius

El programa proporciona una panoràmica de la ciència i la tècnica durant els segles moderns imprescindible
per a contextualitzar i entendre els aconteixements socials i culturals de tota la història de la humanitat i per
comprendre i analizar críticament el paper de les ciències en la societat actual.

S'estudiarà l'evolució historiogràfica de la història de la ciència; els principals paradigmes i teories; i la
incidència de la producció científica sobre la cultura i la societat.

Competències

Arqueologia
Contextualitzar i analitzar processos històrics.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Història
Contextualitzar els processos històrics i analitzar-los des d'una perspectiva crítica

Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
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Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari.
Dominar l'estructura diacrònica general del passat.
Identificar el context en què s'inscriuen els processos històrics.
Identificar els mètodes propis de la història i la seva relació amb l'anàlisi de fets concrets.
Interpretar i analitzar les fonts documentals.
Interpretar les fonts materials i documentals.
Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació de la disciplina.

Continguts

Cojuntura cultural de la ciència moderna

Historiografia de la història de la ciència

Revolucions i continuïtats científiques a l'època moderna. Astronomia, medicina, ciències naturals, alquímia,
química i física.

Utopies científiques i Ciència Ficció a l'època moderna

Mètodes i tècniques i recursos instrumentals per a l'estudi de la història de la ciència

Metodologia

L'assignatura es desenvolupa a partir de classes tèoriques amb abundants pràctiques i comentaris dels
principals textos i testimonis científics de l'època moderna.

Assistència a classes teòriques dirigides pel professor.

Assistència a sessions de seminaris i pràctiques dirigides pels professors.

Lectura i crítica de textos.

Preparació de presentacions orals.

Estudi personal.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 30 1,2 1, 2, 3, 4, 7

Exercicis pautats d'aprenentatge 10 0,4 2, 5, 7
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Tipus: Supervisades

Seminaris, pràctiques i exposicions 10 0,4 1, 7

Tutories 10 0,4 1

Tipus: Autònomes

Estudi personal 48 1,92 1, 2, 3, 4, 5, 7

Recerca i lectura bibliogràfica. Preparació i redacció de treballs 30 1,2 1, 5

Avaluació

Un 40% de la nota correspon a dues proves escrites.

Un 40% de la nota correspon a un treball individual escrit i presentat a l'aula.

Un 20% de la nota correspon a ressenyes escrites i presentades a l'aula segons el calendari marcat per la
professora.

Les activitats d'avaluació es programaran al llarg del curs acadèmic. El professor establirà un horari específic
de tutories per procedir al comentari de les activitats d'avaluació realitzades.

L'alumne que no realitzi tots els exàmens d'avaluacio programats a l'aula o no es presenti a activitats
d'avaluació obligatòria per valor superior al 60% de la nota final serà qualificat amb un No Avaluable, i no
podrà presentar-se a la reavaluació.

Tota irregularitat comesa per un alumne durant la realització d'una prova (còpia, plagi) implicarà una nota de
zero en l'apartat concret d'avaluació. Diverses irregularitats comeses implicaran una nota global de zero.

La reavaluació consistirà en un examen global de la matèria de l'assignatura i se celebrarà en les dates
oficials establertes per la Facultat. En cap cas, es podrà plantejar la reavaluació com un mitjà de millorar la
qualificació de l'alumnat que ja hagués aprovat l'assignatura en el procés normal d'avaluació continuada. La
nota màxima que es podrà obtenir en la reavaluació és de 5,0 (Aprovat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 40% 3 0,12 1, 2, 5

Ressenyes 20% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Treball individual i presentació a l'aula 40% 5 0,2 1, 2, 5
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