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Prerequisits
L'assignatura no requereix haver cursat o estar cursant assignatures específiques del grau.

Objectius
L'assignatura analitza l'evolució de les Matemátiques amb quatre objectius:
1. La disciplina. Descriure els canvis més significatius en l'estructura, els mètodes i els conceptes fonamentals
de les Matemátiques.
2. Els matemàtics. Saber qui ha practicat les matemátiques i qui l'ha promogut, tenint en compte la perspectiva
de gènere.
3. Les relacions socioculturals. Analitzar les relacions entre matemàtiques, cultura i societat.
4. Les fonts. Reconèixer les fonts de la història de les Matemátiques i els reptes d'interpretació que plantegen.
El curs té també com a objectiu general millorar la capacitat expressiva de l'alumne, tant oral com escrita.

Competències
Actuar en làmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Assimilar la definició d'objectes matemàtics nous, de relacionar-los amb altres coneguts i de deduir les
seves propietats
Demostrar de forma activa una elevada preocupació per la qualitat en el moment d'argumentar o
exposar les conclusions dels seus treballs
Distingir, davant d'un problema o situació, el que és substancial del qual és purament ocasional o
circumstancial.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan
especialitzat com no especialitzat

Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació

Resultats d'aprenentatge
1. Demostrar de forma activa una elevada preocupació per la qualitat en el moment d'argumentar o
exposar les conclusions dels seus treballs
2. Explicar i analitzar els codis deontològics de la professió.
3. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
4. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan
especialitzat com no especialitzat
5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma
professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
6. Reconèixer les relacions entre matemàtiques, filosofia i cultura al llarg de la història.
7. Seguir críticament els arguments exposats per altres.
8. Situar cronològicament i temàticament els principals conceptes i les pràctiques que van portar a la crisi
dels fonaments a principis del segle XX.
9. Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació.
10. Visibilització de les aportacions de les dones a les matemàtiques a través de l'estudi de casos històrics
o actuals.

Continguts
El temari està dividit en dues parts. La 1a cobreix el desenvolupament de la matemàtica des dels seus orígens
fins a la Il·lustració; la 2a tracta de l'evolució de la disciplina en el període contemporani:
Part 1
1 Introducció: matemàtiques i història
2 Els orígens de la matemàtica com a pràctica
3 El naixement de la matemàtica com a ciència
4 El periple cultural de la matemàtica antiga
5 Del càlcul a la culminació d'una ciència clàssica

Part 2
6 La matemàtica com a professió
7 Els fonaments de les matemàtiques
8 Temes de la matemàtica contemporània
9 Matemàtiques, gènere i societat al segle XX
10 Les matemàtiques a Espanya i a Catalunya

Metodologia
Classes teòriques: Presentació del tema (objectius, continguts, relació amb els textos del tema). Disponible a
l'Aula Moodle.
Pràctiques d'aula: Anàlisi i discussió de textos breus, disponibles a l'Aula Moodle. La discussió és prèvia al
lliurament del text breu corresponent al tema, i permet a l'alumnat contrastar les seves idees.
Treball autònom: Lectura dels textos proposats, estudi i elaboració dels assaigs i la ressenya de la 2a part.
La metodologia de l'assignatura és fàcilment adaptable a la docència no presencial o híbrida, en el cas que
sigui necessari.

Activitats formatives
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Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes teòriques

30

1,2

2, 6, 7, 8, 10

Pràctiques d'aula

14

0,56

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Seminaris

5

0,2

1, 3, 4, 5, 7, 9

Elaboració dels lliuraments i la ressenya

46,5

1,86

3, 4, 5, 7, 9

Treball personal

52

2,08

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10

Tipus: Dirigides

Tipus: Autònomes

Avaluació
Examen part 1. L'examen es basarà en les qüestions que es proposen en el Campus virtual i farà referència
als textos i les imatges que haurem discutit. Consistirà en identificar i explicar la significació històrica d'alguns
d'aquests textos o imatges.
Lliuraments. N'hi haurà un per tema i faran referència a les lectures proposades a l'Aula Moodle. L'alumnat
haurà de redactar un text d'una extensió màxima de 350 paraules sobre alguna de les qüestions plantejades.
El text podrà ser discutit a l'aula abans del lliurament, que es farà a través de l'Aula Moodle, dins el termini
indicat.
Ressenya part 2. Comentari crític d'un text sobre la història de les matemàtiques contemporànies. A la
ressenya, d'una extensió màxima de 1200 paraules, s'exposaran els arguments del text escollit i la seva
significació. A l'Aula Moodle es proposen els textos que poden ser objecte de la ressenya.
Hi haurà una prova de recuperació dels dos exàmens de l'assignatura, amb un pes total màxim del 60%. Per
participar a la recuperació, haureu d'haver estat avaluats en un conjunt d'activitats el pes de les quals
equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Es considerarà que
l'alumne és NO AVALUABLE si no ha participat a totes les activitats d'avaluació.
En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin
diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'unamateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta
assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen de reavaluació

60

0

0

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Examen part 1

30

2,5

0,1

2, 5, 6, 8, 10

Lliuraments

40

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ressenya part 2

30

0

0

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10
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