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Resum 

Aquest projecte té com a objectiu principal implementar la història de la ciència com a recurs 

docent en els nous Graus en Enginyeria de l’ETSEIB. Diverses assignatures de lliure elecció 

de l’antic pla acadèmic han tingut, com a eix central, la història de la ciència però en cap cas 

aquesta s’ha aplicat en assignatures obligatòries. Aquests recursos docents completen el 

desenvolupament personal dels estudiants amb l’adquisició de competències i habilitats 

transversals. 

El resultat final d’aquest projecte és un conjunt de dossiers els quals tracten diversos aspectes 

presents als plans d’estudi de les assignatures dels Graus en Enginyeria des del vessant 

històric. Es pretén donar unes eines al professorat que permetin valorar els beneficis 

d’ensenyar ciència a través de la seva història i que, en un futur, permetin dissenyar nous 

dossiers seguint les pautes suggerides i analitzades en aquest projecte. 

La primer part del projecte consta del marc teòric de la història de la ciència com a eina docent 

a partir de l’anàlisi de les experiències realitzades en altres universitats i en altres nivells 

educatius. Seguidament, s’analitzen quines són les assignatures més adequades per dur a 

terme aquesta innovació docent, tenint en compte el temari de cadascuna d’elles, els crèdits 

que les formen i la facilitat d’implementació per part del professorat.  

Finalment, es creen unes pautes que cal seguir  per tal de dissenyar qualsevol activitat docent 

que tingui com a eix vertebrador la història. Seguint aquestes pautes es dissenyen dos 

dossiers per a cadascuna de les assignatures escollides. El primer és el full de treball que 

seguirà l’alumne i conté una introducció històrica, el text clàssic degudament adaptat i les 

activitats proposades. El segon conté les pautes que s’aconsellen que segueixi el professorat 

per tal d’aplicar correctament cadascun dels dossiers i poder-los valorar posteriorment. 

Per tal de poder extreure resultats de l’aplicació dels dossiers a fi de millorar-los i adequar-los 

a les necessitats dels alumnes i dels professors, alguns d’ells s’han implementat en diversos 

cursos i nivells d’ensenyament. Aquests s’han corregit i valorat i s’han fet tots els canvis 

necessaris per tal que les activitats acompleixin els objectius pels quals han estat dissenyades.  

Com a conclusió, tant alumnes com professors consideren aquesta innovació com a útil i amb 

un futur prometedor, ja que han pogut comprovar de primera mà com la història és una bona 

eina per ensenyar i per aprendre i amb la qual s’assoleixen els objectius acadèmics fixats.





Implementació de la història de la ciència en els nous Graus en Enginyeria Pàg. 3 

 

Sumari 

RESUM ______________________________________________________ 1 

SUMARI _____________________________________________________ 3 

1. GLOSSARI _______________________________________________ 7 

2. PREFACI _________________________________________________ 9 

Origen del projecte .................................................................................................. 9 

Motivació ................................................................................................................. 9 

Requeriments previs ............................................................................................. 10 

Una eina per al professorat ................................................................................... 11 

3. INTRODUCCIÓ ___________________________________________ 13 

4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ _______________________________ ____ 15 

4.1. El problema plantejat ................................................................................... 15 

4.2. Les primeres experiències amb la història de la ciència ............................. 16 

4.3. La història de la ciència a l’actualitat ........................................................... 17 

4.3.1. El cas nord-americà ........................................................................................ 17 

4.3.2. El cas britànic .................................................................................................. 19 

4.3.3. El cas australià ................................................................................................ 20 

4.3.4. El cas francès ................................................................................................. 20 

4.3.5. El cas italià ...................................................................................................... 22 

4.3.6. El cas alemany ................................................................................................ 22 

4.3.7. El cas espanyol ............................................................................................... 23 

4.3.8. El cas català .................................................................................................... 23 

5. HISTÒRIA COM A MILLORA DE L’ENSENYAMENT ___________ __ 25 

5.1. Motivacions per utilitzar la història ............................................................... 25 

5.2. Dificultats de l’aplicació de la història en l’ensenyament ............................. 26 

5.3. Mètodes d’aplicació de la història en l’ensenyament .................................. 28 

6. MILLORA PROPOSADA EN AQUEST PROJECTE ______________  30 

6.1. Beneficis de l’EEES ..................................................................................... 30 

7. ACTIVITATS PREPARADES: QÜESTIONS GENERALS _________ _ 33 

7.1. Condicions per triar les assignatures i criteris emprats ............................... 33 

7.2. Condicions per triar els conceptes i criteris emprats ................................... 35 

8. TRIA DE TEXTOS A TRACTAR I CRITERIS EMPRATS _______ ____ 36 



Pàg.  4  Memòria 

 

8.1. Àlgebra lineal ................................................................................................ 36 

8.2. Càlcul I .......................................................................................................... 37 

8.3. Mecànica fonamental ................................................................................... 39 

8.4. Química I ...................................................................................................... 41 

8.5. Termodinàmica fonamental .......................................................................... 43 

8.6. Estadística .................................................................................................... 44 

8.7. Mecànica de fluids ........................................................................................ 45 

9. ESTRUCTURA DELS DOSSIERS ____________________________ 48 

9.1. Moment d’aplicació dels dossiers................................................................. 48 

9.2. Procés que cal seguir en una activitat històrica ........................................... 49 

9.3. Anàlisi de la demostració ............................................................................. 50 

9.4. Elaboració del qüestionari ............................................................................ 51 

9.5. Elaboració de l’avaluació .............................................................................. 52 

9.6. Possibles resultats ........................................................................................ 53 

10. ANÀLISI D’UNA DE LES ACTIVITATS: “EL CICLE I EL TEO REMA DE 

CARNOT” ___________________________________________ ____ 54 

10.1. Temporització indicativa ............................................................................... 54 

10.2. Objectius i competències ............................................................................. 55 

10.3. Conceptes previs .......................................................................................... 55 

10.4. Context històric i biografia ............................................................................ 56 

10.5. Evolució històrica i de l’obra ......................................................................... 57 

10.6. El text ............................................................................................................ 57 

10.7. El qüestionari ................................................................................................ 58 

10.8. L’avaluació .................................................................................................... 60 

10.9. Bibliografia .................................................................................................... 60 

11. ANÀLISI D’ALGUNS RESULTATS PILOTS _________________ ___ 62 

11.1. Implementació en una Assignatura de Lliure Elecció .................................. 62 

11.1.1. Àlgebra lineal ................................................................................................... 63 

11.1.2. Química I ......................................................................................................... 64 

11.2. Implementació en una assignatura obligatòria de Grau .............................. 66 

11.2.1. Càlcul I ............................................................................................................ 66 

11.3. Implementació en el Màster de Formació del Professorat .......................... 68 

11.3.1. Àlgebra lineal ................................................................................................... 68 

11.3.2. Càlcul I ............................................................................................................ 70 

12. IMPACTE AMBIENTAL _________________________________ ___ 73 

12.1. Criteris d’impacte ambiental i de sostenibilitat de la UPC ............................ 73 



Implementació de la història de la ciència en els nous Graus en Enginyeria Pàg. 5 

 

12.2. Particularitats ambientals d’aquest projecte ................................................ 74 

13. PRESSUPOST ___________________________________________ 75 

CONCLUSIONS ______________________________________________ 79 

AGRAÏMENTS _______________________________________________ 81 

BIBLIOGRAFIA ______________________________________ _________ 83 

Referències bibliogràfiques ................................................................................... 83 

Bibliografia complementària .................................................................................. 89 

 

 





Implementació de la història de la ciència en els nous Graus en Enginyeria Pàg. 7 

 

1. Glossari 

EEES: Espai Europeu d’Educació Superior 

Projecte iniciat amb la Declaració de Bolonya (1999) que promou la convergència de 

diferents sistemes d'educació en un sol marc amb la finalitat de millorar la qualitat, la 

transparència i la compatibilitat dels estudis, títols i diplomes de tots els països europeus. 

Aquest projecte ha de permetre un reconeixement internacional més fàcil de les titulacions i 

facilitar la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal 

d'administració i serveis, així com la integració dels titulats en un únic mercat laboral. 

 

ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Indust rial de Barcelona 

L'ETSEIB fou creada l'any 1851 i l'any 1971, juntament amb altres centres d'enginyeria i 

arquitectura, va propiciar la creació de la UPC. L'ETSEIB combina una llarga tradició amb 

l'esperit de renovació i millora contínua, que l'han convertit en un centre universitari de 

referència d'àmbit internacional. L'ETSEIB manté forts vincles amb l'entorn industrial, 

econòmic i social proper. La recerca i la transferència de tecnologia i de coneixement que 

duen a terme els departaments, centres i grups de recerca de l'ETSEIB l'han convertida en 

un centre universitari pioner en molts àmbits científics i tecnològics, i han afavorit la forta 

implicació que té l'ETSEIB amb el seu entorn industrial. 

 

GRHCT: Grup de Recerca d’Història de la Ciència i d e la Tècnica 

Els objectius principals del grup són realitzar i promoure la recerca en l'àmbit de la història 

de la ciència i de la tècnica per tal d’estendre el coneixement dels resultats de la recerca a 

l'ETSEIB, a la UPC i a la resta del món universitari i educatiu. El grup també pretén donar 

suport a les activitats docents i investigadores d'altres unitats i grups de la UPC que ho 

requereixin i fomentar la conservació, recuperació, reutilització i estudi del patrimoni cultural 

tècnic. 
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IREM: Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathém atiques  (Institut de 

Recerca sobre l’Ensenyament de les Matemàtiques) 

Els IREM són centres de recerca i de formació universitària dedicats a la didàctica de les 

matemàtiques al territori francès. És una associació de professors d’ensenyament primari, 

secundari i superior que duen a terme investigacions conjuntes sobre l’ensenyament de les 

matemàtiques per tal de garantir la formació dels professors recolzant-se en la investigació. 

Les diverses investigacions dels IREM es basen en l’aplicació crítica de les recerques 

fonamentals en l’epistemologia i la didàctica, i en les ciències de l’educació. 
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2. Prefaci 

Amb aquest projecte pretenc innovar en el camp de l’educació de les enginyeries integrant en 

el temari de les assignatures dels nous graus la història com a una eina més per ensenyar. 

Per tant, pretenc canviar, en moments puntuals, el mètode educatiu utilitzat de manera més 

freqüent, bàsicament per dos motius: per aprofitar els beneficis que ens brinda la història i per 

crear un espai en què l’alumne aprengui d’una manera més relaxada en el qual sigui el propi 

estudiant qui formuli les lleis científiques que utilitzarà en endavant. Així mateix, aquestes 

eines fomenten en els estudiants el desenvolupament científic basat en la recerca i en les 

habilitats transversals. 

Origen del projecte 

La idea d’aquest projecte sorgeix quan decideixo cursar l’assignatura de lliure elecció “Els 

orígens i l’evolució de l’àlgebra” de l’ETSEIB amb la professora Maria Rosa Massa. En aquell 

curs vaig estudiar l’evolució històrica de la resolució de les equacions de segon grau. Com a 

treball de curs vaig treballar l’àlgebra de Jacques Peletier (1517-1582) i vaig estudiar, a través 

d’un text clàssic renaixentista, el mètode de resolució d’equacions de segon grau de Peletier. 

Gràcies a aquesta assignatura em vaig adonar de la perspicàcia dels antics que, sense 

disposar dels coneixements algèbrics que tenim actualment, eren capaços de resoldre 

aquestes equacions a través de procediments purament geomètrics i sense escriure cap 

expressió algèbrica. 

Amb aquest curs vaig entendre una fórmula tan utilitzada com és la de resolució de les 

equacions de segon grau i, a més, vaig aprendre d’on s’obté i, potser el més important, ho 

vaig comprendre. A partir d’aquest moment em plantejo si en altres conceptes es podria seguir 

el mateix procediment d’aprenentatge i decideixo buscar recursos referents a la història de la 

ciència: llibres, conferències, articles, etc. 

Motivació 

Conec el Grup de Recerca d’Història de la Ciència i de la Tècnica (GRHCT) el qual ofereix 

diverses ALE sobre història de la ciència i curso dues assignatures més. Em motiva el fet 

d’estar cursant una enginyeria i, alhora, poder fer assignatures les quals trenquen amb la 

monotonia de la resta des del punt de vista del procediment (teories, fórmules, exercicis, 



Pàg. 10  Memòria 

 

exàmens,...) aportant una formació transversal i sense perdre l’essència de l’enginyeria i de les 

ciències en general. 

Curso dues assignatures més organitzades pel GRHCT: “La construcció de la ciència 

moderna” i “Tecnologia i cultura a l’antiga Xina”, ambdues del professor Carles Puig Pla. Amb 

el primer dels cursos desenvolupo un treball sobre “Les matemàtiques i la Revolució 

Francesa” amb el qual me n’adono de la importància de la història en el desenvolupament 

científic. 

Penso que la història de la ciència és un univers que molts alumnes de l’ETSEIB desconeixen 

però que és una part més de la ciència que cal conèixer i que, a més, pot ser útil com a eina 

per a l’ensenyament. És en aquest moment en què em plantejo redactar un projecte el qual 

tingui com a fil conductor la història de la ciència i l’objectiu principal sigui la docència. Tinc 

ganes d’innovar i de trencar amb el paper de la història en l’ensenyament de les enginyeries, 

gairebé nul i secundari. El nou pla d’estudi que s’està dissenyant facilita la inclusió d’activitats 

de caràcter històric en les assignatures, ja que el desenvolupament d’habilitats transversals i el 

foment de l’aprenentatge autònom de l’alumne són dos aspectes importants de l’Espai 

Europeu d’Educació Superior. 

Penso que una bona manera d’implementar la història dins del pla d’estudis de les enginyeries 

és a través de recursos docents que desenvolupin, completament, diversos temes que tracten 

les assignatures a fi de fer palès el caràcter docent de la història i els seus beneficis com a 

eina pedagògica. Ja que el projecte no pot abastar totes les assignatures, decideixo començar 

per aquelles que, per diversos motius, són més susceptibles de ser estudiades a través de la 

història. 

És important tenir en compte que, actualment, no existeixen eines docents com les que aquí 

es presenten per tal d’implementar-se en cursos universitaris i, per tant, es pot considerar 

aquest projecte com a original i innovador en l’ensenyament superior universitari. 

L’objectiu principal és que a través de les pautes de disseny d’activitats històriques que 

plantejo en el meu projecte, en un futur, se’n puguin dissenyar de noves de tal manera que la 

història es pugui integrar correctament en les assignatures dels plans d’estudis. 

Requeriments previs 

Per poder dissenyar activitats històriques cal seguir les pautes que s’esmenten en la memòria i 

conèixer la història d’aquella matèria de la qual se’n vulgui preparar una activitat històrica. Crec 



Implementació de la història de la ciència en els nous Graus en Enginyeria Pàg. 11 

 

que les activitats històriques no són unes eines tancades i que es poden millorar cada vegada 

que els alumnes les resolen ja que aquests poden aprofundir i analitzar diversos aspectes 

gràcies a la bibliografia que es suggereix. Per tant, són activitats que constantment es poden 

canviar i millorar amb les quals aprenen tant els estudiants com el professorat. 

L’activitat per si sola ha de ser prou completa perquè els alumnes sense tenir coneixement 

previ del concepte que es vol desenvolupar siguin capaços de seguir els dossiers dissenyats i 

puguin, després d’unes breus explicacions del professorat, desenvolupar els conceptes i 

extreure’n les seves pròpies teories que, en un futur, podran utilitzar com a una eina útil. 

Aquestes activitats, per tant, forcen als estudiants a analitzar i a desenvolupar l’esperit de 

recerca i d’innovació. 

Una eina per al professorat 

A l’apartat de l’annex s’inclouen tots aquells dossiers que s’han dissenyat i implementat a l’aula 

a fi de mostrar exemples de recursos aplicats a l’ETSEIB i en altres centres educatius. A fi que 

aquests dossiers puguin ser útils per al professorat i que, per tant, els implementin a l’aula i, 

posteriorment, els puguin manipular per tal de millorar-los o ampliar-los, es facilita el següent 

correu electrònic (lluis.tuset.serra@gmail.com) per tal de poder-los demanar. 

Tots aquells professors interessats en aquesta innovació docent podran disposar dels dossiers 

per fer-ne l’ús que ells desitgin ja que el principal objectiu d’aquest projecte és fer de la història 

de la ciència una eina útil per a l’ensenyament. 
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3. Introducció 

El projecte que aquí es presenta pretén destacar els aspectes més rellevants de la història 

de la ciència i aquells que poden ser més útils per a la docència de les enginyeries. Es 

busquen referents, tot i que escassos, en altres universitats en les quals la història ja és 

una eina més de l’educació superior i s’aplica, a través de recursos docents, en diverses 

assignatures dels nous Graus en Enginyeria. 

La principal diferència entre aquest projecte i les activitats en història ja presents en altres 

universitats és que, en aquest cas, s’utilitzen textos originals per tal de desenvolupar els 

conceptes escollits i, per tant, es pot considerar aquest projecte com a pioner, ja que s’han 

trobat pocs precedents en altres centres universitaris. La dificultat rau, doncs, en escollir 

textos clàssics els quals siguin prou comprensibles per part dels alumnes de tal manera 

que aquests siguin capaços de seguir els mateixos passos utilitzats pels seus autors per tal 

de desenvolupar els grans conceptes de la ciència. 

Es marquen les pautes que es creuen adequades seguir per tal de realitzar una activitat 

històrica i es dissenyen diversos dossiers en diferents assignatures que, degut a les seves 

característiques, faciliten la inclusió de la història en els nous plans d’estudi. De dossiers 

se’n dissenyen de dos tipus: els de l’alumnat, que són la guia de treball que cal seguir per 

desenvolupar correctament l’activitat històrica; i els del professorat en els quals es marquen 

els passos que han de seguir els docents per realitzar amb èxit les activitats plantejades i 

també les propostes de correccions de les qüestions proposades als estudiants. 

Les activitats dissenyades en aquest projecte corresponen a assignatures que es cursen a 

l’ETSEIB, però les pautes que es marquen per tal de dissenyar qualsevol activitat històrica 

són aplicables a qualsevol altra escola d’enginyeria o facultat que cursi estudis pertanyents 

a branques científiques. 

Aquest projecte pretén ser l’inici d’un canvi en l’ensenyament superior científic en el qual la 

història passi a jugar un paper important i no secundari. La idea és que els dossiers aquí 

dissenyats motivin el professorat a dissenyar-ne de nous. Si en un futur, la història estigués 

present en la majoria d’assignatures i la seva utilització no fos considerada com a una 

innovació, sinó que estigués totalment integrada com a una eina més de l’ensenyament, 

voldria dir que s’haurien assolit els objectius principals d’aquest projecte. 
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4. Estat de la qüestió 

4.1. El problema plantejat 

“És possible entendre una teoria si des del primer moment se li dóna la forma definitiva que 

imposa una lògica rigorosa, sense mencionar el camí pel qual s’ha arribat a adoptar 

aquesta forma?” La resposta és clara: “No, realment no és possible entendre-la; fins i tot 

resulta impossible retenir-la si no és de memòria” [Kline, 1978]. 

Moltes experiències pedagògiques demostren que en la major part dels casos 

l’ensenyament de les ciències no produeix bons resultats, els alumnes no aprenen, o 

aprenen parcialment els coneixements científics que el centre docent intenta transmetre’ls. 

Aquest fracàs es produeix a diferents nivells escolars, en diferents països i en medis socials 

diferents. Sovint el que els alumnes recorden després de finalitzar els estudis és poc i 

equivocat. Aquest projecte proposa usar la història de les ciències i l’epistemologia, com a 

un complement de la didàctica de les ciències. 

El coneixement de la història de la ciència proporciona una visió dinàmica de l’evolució de la 

ciència. El valor del coneixement històric no consisteix en tenir una quantitat enorme 

d’historietes i anècdotes curioses per entretenir als alumnes per tal de fer una parada en el 

camí de l’aprenentatge. La història de la ciència es pot i s’ha de fer servir, per exemple, per 

entendre i fer comprendre una idea difícil de manera més adequada. La història hauria de 

ser un auxiliar potent per fer palès la forma peculiar d’aparèixer les idees científiques, així 

com emmarcar en el temps i en l’espai les grans idees i problemes al costat d’allò que les 

va motivar. “Els materials històrics han de tenir un lloc destacat en la pedagogia de la 

ciència no per recordar el passat per si mateix, sinó perquè, en determinats casos, la 

història pot ser la millor manera d’ensenyar la ciència” [Heilbron, 2002] 

Per altra banda, la història de la ciència permet assenyalar els problemes oberts de cada 

època, l’evolució que van tenir i la situació en què estan actualment. Finalment, la història 

permet apuntar les connexions de les diverses ciències entre elles, la interacció de les 

quals han sorgit tradicionalment una gran quantitat d’idees importants. 

Actualment a l’ETSEIB existeix el Grup de Recerca d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(GRHCT) el qual impartia assignatures de lliure elecció en les antigues titulacions 
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d’enginyeria industrial i química. Actualment, ja que les noves titulacions s’han integrat dins 

l’Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), aquestes assignatures passen a ser 

optatives. A més de la ja existent oferta d’assignatures d’història de la ciència en les 

titulacions tècniques universitàries, aquest projecte té com a principal objectiu oferir 

activitats d’història de la ciència per incloure en algunes de les noves assignatures 

obligatòries del pla d’estudis del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, del Grau en 

Enginyeria Química i del Grau en Enginyeria de Materials. 

En relació amb el problema plantejat cal destacar els articles d’investigació de Barbin 

(1997), Brush (1991), Gagliardi (1988), Grapí (2007), Guzmán (1992), Massa (2003), 

Matthews (1994) i Seroglou i Koumaras (2001). 

4.2. Les primeres experiències amb la història de l a ciència 

Des de 1917, hi ha hagut propostes relatives a la utilització de la història de la ciència a 

l'aula amb la finalitat de destacar el caràcter evolutiu de la ciència i promoure el debat sobre 

la consideració tradicional que presenta la ciència com a una "veritat absoluta" sobre el 

món natural. En els últims 30 anys, un creixent nombre de propostes reflecteixen que la 

història de la ciència ajuda a comprendre la naturalesa del contingut científic des del punt 

de vista de l’explicació, l’experimentació i la modelització dels conceptes amb els quals els 

alumnes entenen el rerefons filosòfic de la ciència. Anteriors models teòrics, idees, 

experiències i materials més significatius de la història de la ciència que van portar a 

l'evolució d'aquests models, així com dels conceptes científics en qüestió, es presenten en 

els programes dissenyats en la dècada dels 90. 

L’apropament històric no és simplement exposar les conclusions, sinó mostrar com es va 

arribar a aquestes i quines opcions es van donar com a certes; certament el procediment 

històric demana pensar i, en molts casos, experimentar [Brush, 1991, p. 170]. Un dels 

primers projectes que feia ús de la història de la ciència en l’ensenyament fou el Project 

Physics Course desenvolupat a la Harvard University amb el suport de la Fundació 

Nacional de les Ciències l’any 1970. Aquest projecte consistia en l’estudi, per part 

d’alumnes d’humanitats, de casos històrics basats en l’anàlisi de processos claus en el 

desenvolupament de la ciència, amb les seves implicacions filosòfiques, etc. Quan fou 

publicat el projecte, 300.000 alumnes utilitzaven cada any la totalitat o una part del projecte, 

tant a l’escola com a la universitat. El text del curs i alguns dels seus materials auxiliars 
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foren publicats en altres països i en altres llengües, Itàlia, Portugal, Japó, Xina, Austràlia i 

Canadà. En cada cas es va exigir que un grup local s’establís en cada país particular per 

adaptar el material del curs a les condicions locals tant pel que fa al sistema educatiu com a 

la cultura del país [Holton, 2003, p. 784]. 

Cal remarcar també la International Commission on Mathematical Instruction (ICMI). 

Aquesta organització internacional, fundada l’any 1908, focalitza la seva tasca en la 

investigació de l’educació de les matemàtiques. Una de les línies d’investigació de l’ICMI és 

la integració de la història en tots els aspectes de l’educació de les matemàtiques: lliçons, 

tasques, textos, avaluacions, etc. (Fauvel, 2000). Destaquen el valor de la història en la 

formació del professorat, el suport històric per als estudiants amb diverses necessitats 

educatives, l’ús de textos originals escrits per grans matemàtics del passat, etc. Se centren 

en qüestions que analitzen les diferents maneres en què la història de les matemàtiques 

pot ser útil, la seva eficàcia a l’aula i el procés polític de presa de consciència d’aquests 

beneficis a través del disseny curricular. 

4.3. La història de la ciència a l’actualitat 

4.3.1. El cas nord-americà 

L’estudi acadèmic de la història de la ciència com a una disciplina independent fou 

començat per George Sarton (1884-1956) a Harvard amb el seu llibre Introduction to the 

History of Science (1927) i per la revista Isis (fundada el 1912). Sarton exemplifica el punt 

de vista de principis del segle XX de la història de la ciència com la història de grans homes 

i grans idees. 

La Harvard University de Cambridge (Massachusetts) té el Departament d’Història de la 

Ciència més gran del món. Ofereix programes integrals de màster i de doctorat en història 

de la ciència. L’objectiu d’aquests programes és formar als estudiants perquè siguin 

capaços d’examinar el desenvolupament de la ciència des d’una àmplia varietat de 

perspectives a través de cursos que permetin als candidats establir una base àmplia i 

suficient per a l’ensenyament i la recerca en diverses àrees de la història de les ciències 

naturals i socials, matemàtiques, tecnologia,... En el programa d’història de la ciència, els 

mètodes d’investigació s’empren per estudiar la gènesi i l’evolució de les ciències i per 

analitzar el creixement de la ciència com a part de l’experiència intel·lectual i social de la 

humanitat. 
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La Cornell University d’Ithaca (Nova York) també ofereix una àmplia varietat de cursos. Un 

dels programes més importants és el d’Història de la Ciència i de la Tecnologia coordinat 

pel professor Peter Dear que se centra en el desenvolupament de la ciència i la tecnologia 

des de l’època d’Isaac Newton (1643-1727) fins a la revolució d’Albert Einstein (1879-1955). 

Aquest curs l’ofereix la Facultat d’Arts i Ciències i forma aquells estudiants que volen 

aprendre més sobre el desenvolupament de la ciència moderna. 

La University of Wisconsin-Madison de 

Madison (Wisconsin) té un dels programes 

més grans en Història de la Ciència, 

Medicina i Tecnologia, amb especial 

interès en la història de la medicina, de la 

biologia i de la relació entre la ciència i la 

religió. Aquest programa fou un dels 

primers a existir com a un departament 

acadèmic independent. Ofereix màsters i 

programes de doctorat, així com diversos 

graus. Per altra banda, la University of 

California, Los Angeles (UCLA) de Los 

Angeles (Califòrnia) té un grup 

relativament gran en Història de la Ciència 

i de la Medicina dins del Departament 

d’Història. Els estudiants poden cursar un 

grau i un postgrau en Història de la 

Ciència. 

Altres universitats nord-americanes ofereixen estudis en història de la ciència i de la 

tecnologia com ara la Brown University, California Institute of Technology, Case Western 

Reserve University, Georgia Institute of Technology, Johns Hopkins University, 

Massachusetts Institute of Technology, University of Pittsburgh's i un llarg etcètera. 

Pel que fa a la relació entre la història de la ciència i la docència de les matemàtiques cal 

destacar el treball de Katz (2004) el qual conté nombrosos exemples de textos clàssics 

amb anotacions per a la comprensió dels alumnes i qüestions per tal d’analitzar els textos. 

Cal destacar també, en aquest mateix sentit, l’article d’investigació de Brush (1991). 

 
Figura 4.1 Retrat de George Sarton (1884-1956), 

considerat el fundador de la història de la ciència 

com a disciplina acadèmica. 
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4.3.2. El cas britànic 

Al Regne Unit existeixen moltes universitats en les quals es realitzen programes relacionats 

amb la història de la ciència. Una d’elles és la University College London (Londres) la qual 

té el Departament d’Estudis Científics i Tecnològics que ofereix tres títols de grau: història i 

filosofia de la ciència; història, filosofia i estudis socials de la ciència; ciència i societat. Per 

altra banda, també ofereix dos màsters. El primer d’ells és un màster en història de la 

ciència, medicina i tecnologia i el segon se centra en la política científica i tecnològica i en la 

sociologia de la ciència, usant la història com a anàlisi. També existeixen programes de 

doctorat. 

Des de 1996, la University of Oxford (Oxford) ofereix un curs de postgrau en Història de la 

Ciència: Instruments, Museus, Ciència i Tecnologia; amb la col·laboració del Museu 

d’Història de la Ciència. Els alumnes assisteixen a un conjunt de conferències i 

demostracions. Finalitzen el curs amb la realització d’un examen i amb la preparació d’una 

tesi. L’objectiu principal del curs és conèixer el rol dels instruments en la història de la 

ciència i la tecnologia des de l’antiguitat fins al segle XX. Els alumnes també tenen 

l’oportunitat de participar en les exposicions del museu i en demostracions del 

funcionament d’alguns instruments que es troben al museu. 

El Departament d’Història i Filosofia de la Ciència de la University of Cambridge 

(Cambridge) es troba al centre de la ciutat, al laboratori de física i química de l’antiga Free 

School Lane. Al centre es troba el Museu Whipple el qual conté un recull d’instruments i 

models científics. A més de ser obert al públic, és utilitzat regularment pel personal del 

Departament i pels estudiants per a l’ensenyament i la recerca. El Departament ofereix un 

màster en història, filosofia i sociologia de la ciència, tecnologia i medicina, amb 

aproximadament vint-i-cinc alumnes per curs. També ofereix un programa de doctorat en 

història i filosofia de la ciència. Hi ha també becaris de recerca i acadèmics convidats 

adscrits al Departament. Altres universitats britàniques també ofereixen programes de 

màster i de doctorat com la University of Leeds, University of Manchester, University of 

Bristol, University of Durham,… 

A banda dels cursos convencionals a través de les universitats i centres adscrits, 

actualment també existeixen diversos cursos electrònics en història de la ciència. Algun 

d’ells és el que ofereix la Open University titulat History of Science, Technology and 

Medicine (Open University, 2010a) que pretén destacar l’impacte que té la història de la 
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ciència en la societat actual i la capacitat de la història per determinar el futur de la ciència. 

També destaca la capacitat que té la història de la ciència per entendre com és la societat 

en què vivim i per apreciar les diferents cultures. La mateixa Open University ofereix petits 

cursos electrònics gratuïts relacionats amb la història de la ciència i de la tecnologia a 

través de vídeos i aplicacions electròniques (Open University, 2010b). 

En relació amb la història de la ciència i l’ensenyament, cal destacar els següents articles 

d’investigació de Holton (2003) i de Klein (1972). 

4.3.3. El cas australià 

A la University of Sidney (Sidney) la primera sèrie de conferències d’història i filosofia de les 

ciències es va oferir als estudiants de ciències l’any 1945. Les classes en història i filosofia 

de les ciències es van iniciar el 1953, quan un comitè de la Facultat de Ciències va convidar 

a diverses persones enteses en història de les ciència per participar en un curs que 

consistia en deu conferències cada any adreçades als estudiants de ciències. 

Actualment, la University of Sidney ofereix diverses assignatures i dos postgraus en Història 

i Filosofia de la Ciència a càrrec de la Unitat d’Història i Filosofia de la Ciència a la Facultat 

de Ciències. Les assignatures que els alumnes poden escollir són molt variades. Tracten la 

relació entre la ciència i l’ètica, el naixement de la ciència moderna, la relació entre la 

ciència i la societat, la revolució científica, la sociologia de la ciència, etc.  

El primer postgrau és el Certificat de Postgrau en Ciències que dura nou mesos a temps 

complet o un any i mig a temps parcial i consta de quatre unitats: filosofia de la ciència, 

història de la ciència, sociologia de la ciència i mètodes de recerca en història i filosofia de 

la ciència. El segon postgrau és el Graduat de Postgrau en Ciències de doble durada que 

l’anterior i consta de les mateixes assignatures i quatre unitats de recerca que representen 

la tesi. 

Pel que fa a la relació entre la història de la ciència i l’ensenyament no s’han trobat cursos 

ni articles d’investigació al respecte.  

4.3.4. El cas francès 

A França també existeixen nombroses universitats que tenen departaments especialitzats 

en la història de la ciència. Una d’elles és l’Université de Nantes (Nantes) amb el Centre 
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François Viète (épistémologie, histoire des sciences et des techniques). Aquest Centre 

ofereix un màster de dos anys en Història de les Ciències i de les Tècniques. En aquest 

màster es tracta la iniciació en la recerca, la transmissió dels coneixements, l’ensenyament 

metodològic, la història de la matemàtiques, de les ciències de la vida, de les tècniques, de 

la mecànica,...; i acaba amb la redacció d’una memòria de recerca sota la direcció d’un 

investigador del Centre. Altres universitats franceses també ofereixen programes de màster 

com la Université Paris Diderot, l’École Normale Supérieure, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne,... 

Els IREM (Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques) són uns centres 

de recerca i de formació universitària dedicats a la didàctica de les matemàtiques. És una 

associació de professors d’ensenyament primari, secundari i superior que duen a terme 

investigacions conjuntes sobre l’ensenyament de les matemàtiques per tal de garantir la 

formació dels professors recolzant-se en la investigació. Existeix una comissió interna de 

l’IREM anomenada Épistémologie et histoire des mathématiques que agrupa a seixanta 

professors d’escoles, instituts i universitats. Són professors de matemàtiques però també 

de filosofia i de ciències físiques.  

Aquesta comissió es reuneix cada trimestre a París i organitza una trobada provincial, un 

col·loqui o una universitat d’estiu. Publiquen les actes d’aquestes trobades, així com les 

obres destinades a la formació inicial i contínua del professorat. Els temes que es tracten 

en les trobades són relatius a la construcció dels coneixements matemàtics entorn del seu 

context històric, científic, filosòfic, cultural i tècnic; l’aportació epistemològica de la història 

de les matemàtiques; la introducció d’una perspectiva històrica en l’ensenyament de les 

matemàtiques a tots els nivells educatius; i la història de les matemàtiques com a eina 

d’enfocament multidisciplinari de l’ensenyament. 

El primer centre IREM apareix a la Université Paris Diderot (París) l’any 1960 quan els 

problemes relacionats amb la massificació de l’educació condueixen a considerar noves 

perspectives educatives. Actualment existeixen 36 centres IREM dels quals 28 es troben en 

els diversos departaments del territori francès i els 8 restants a l’estranger. Tots ells 

funcionen en xarxa i es reuneixen en l’Assemblée des Directeurs d'IREM (ADIREM). 

Les diverses investigacions dels IREM volen una aplicació crítica de les recerques 

fonamentals en l’epistemologia i la didàctica, i en les ciències de l’educació. Per altra 

banda, pretén ser un centre en què els diversos professors aprenguin noves tècniques per 
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presentar millor els conceptes i les tècniques matemàtiques que han de transmetre als 

alumnes. Els IREM han publicat diversos estudis d’investigació entre les relacions de la 

història de la ciència i l’ensenyament, cal destacar-ne, a tall d’exemple, els de Barbin (1997) 

i els del Groupe MATH, IREM de Paris 7 (1991). 

4.3.5. El cas italià 

A la Università de Genova (Gènova), existeix el Gruppo di Ricerca Educazione Matematica 

di Genova (GREMG) el qual s’encarrega d’integrar la història en l’ensenyament de les 

matemàtiques. Un dels projectes més importants que ha fet el grup de recerca amb el 

suport de l’Instituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa (IPRASE) de 

Trentino a nivell d’educació secundària és un llibre que porta per títol Fare matematica con i 

documenti storici. Aquesta obra explica diversos conceptes matemàtics de l’àlgebra, la 

geometria i la matemàtica moderna a través de textos històrics. Aquesta iniciativa és molt 

interessant ja que és una de les primeres publicacions per a estudiants d’educació 

secundària en la qual la història de les matemàtiques és el fil conductor del temari dels 

alumnes. Per a més informació Demattè i Furinghetti (2006a, 2006b). 

També cal destacar el treball del doctor Fabio Belvilacqua, director i professor d’història de 

la ciència del Dipartimento di Fisica Alessandro Volta de la Università di Pavia. Belvilacqua 

dirigeix un grup d’investigació, el Pavía Project Physics, que està inspirat en el de Harvard 

de Holton. Aquest projecte investiga quins aspectes es poden extreure de la història de la 

ciència per ser implementats, posteriorment, en cursos universitaris. Per a més informació 

vegeu Belvilacqua (2001). 

4.3.6. El cas alemany 

La Technische Universität Berlin (Berlín) ofereix programes en Història de la Ciència i de la 

Tecnologia dins la facultat d’humanitats. La Universität Flensburg (Flensburg) té l’Institut de 

Física i Química i la seva Didàctica. En aquest Institut es realitza un estudi per part del 

professor Peter Heering entre altres (Heering, 2000), que té com a objectiu analitzar el 

desenvolupament i l’establiment de nous coneixements científics a través de l’estudi de la 

pràctica experimental. Per tal de fer-ho es construeixen rèpliques dels mecanismes 

experimentals usats al passat per utilitzar-los de manera didàctica en l’actualitat. Els 

alumnes analitzen els mecanismes i experimenten amb ells, de manera que puguin deduir 
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el seu funcionament fisicoquímic i arribar a conclusions. Cal destacar també l’article 

d’investigació de Riess (2000). 

4.3.7. El cas espanyol 

A l’Estat Espanyol existeixen nombroses universitats on s’imparteixen assignatures 

optatives sobre la història de la ciència i la tècnica. Algunes d’elles són la Universidad de 

Sevilla, la Universidad de Castilla la Mancha, la Universidad Autónoma de Madrid i diverses 

escoles tècniques d’enginyeria, entre altres. La Universidad Nacional de Educación a 

Distancia organitza, a través del Programa de Formació del Professorat, el curs que porta 

per nom “Evolución histórica de los principios de la Química” (Universidad Nacional de 

Educación a distancia, 2002). Aquest curs pretén estudiar com han evolucionat els 

conceptes dins dels principals capítols de la química, amb la intenció d’aconseguir motivar 

les presentacions dels continguts dels cursos de química, sobretot a nivell d’ensenyament 

secundari. 

Cal destacar també el Departamento de Historia y Filosofia de la Ciencia, la Educación y el 

Lenguaje de la Universidad de La Laguna de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife, Illes 

Canàries). Aquest Departament organitza diverses jornades sobre història de les ciències, 

ètica de les ciències, educació de les ciències, relacions entre l’educació, la política i la 

ciència, etc. També és present en diverses llicenciatures: farmàcia, medicina, pedagogia, 

etc.; en estudis de primer cicle d’educació i en diversos màsters oficials: filosofia, cultura i 

societat, lògica i filosofia de la ciència, etc. 

L’Insititut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero amb la col·laboració de la 

Universitat de València imparteixen el “Màster en Història de la Ciència i Comunicació 

Científica”. Per altra banda, la Universidad de Salamanca imparteix el “Máster en Estudios 

Sociales de la Ciencia y la Tecnología” el qual inclou algunes assignatures sobre la història 

i la filosofia de la ciència i la tecnologia així com la relació d’aquestes amb la societat. 

4.3.8. El cas català 

A la Universitat Politècnica de Catalunya existeix el Grup de Recerca d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (GRHCT) el qual té com a principals objectius realitzar i promoure la 

recerca en l'àmbit de la història de la ciència i de la tècnica; estendre el coneixement dels 

resultats de la recerca a l'ETSEIB, a la UPC i a la resta del món universitari i educatiu; 
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donar suport a les activitats docents i investigadores d'altres unitats i grups de la UPC que 

ho requereixin; i fomentar la conservació, recuperació, reutilització i estudi del patrimoni 

cultural tècnic. A nivell docent el GRHCT ofereix diverses assignatures optatives 

relacionades amb la història de la ciència i la tècnica. Molts membres del GRHCT formen 

part de la Comissió Catalana d’Història de la Ciència i Ensenyament que pertany a la 

Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Aquesta comissió, amb membres de totes les disciplines, té com a principal objectiu 

investigar sobre la relació entre la didàctica de les ciències i la història de la ciència i han 

creat un curs telemàtic que porta per nom “Ciència i tècnica a través de la història” (Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 2009). Aquest curs està adreçat a 

professors de secundària i tracta diversos aspectes de la ciència a través de la història.  El 

treball final de curs consisteix en elaborar una activitat històrica per implementar a l’aula. 

Per a més informació, es poden consultar les actes de les jornades organitzades sobre la 

història de la ciència i l’ensenyament a Grapí i Massa (2005 i 2007). 

Per altra banda, la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració de la 

Universitat de Barcelona, ofereix el màster “Història de la ciència: ciència, història i 

societat”. Aquest fou el primer màster oficial a l’Estat espanyol en història de la ciència i 

prové del Doctorat Interuniversitari d'Història de les Ciències, reconegut amb la Menció de 

Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència. L'objectiu primordial del màster és l'estudi de les 

relacions entre ciència i societat, a través de la història i fins al moment actual. El màster 

proposa una visió del conjunt dels processos que han configurat la ciència, la tecnologia i la 

medicina, en les seves diferents dimensions: teòrica i pràctica, material, social i 

institucional. 

Pel que fa a la relació de l’ensenyament amb a història, cal esmentar el Grup d’Història de 

les Matemàtiques que pertany a l’Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de 

les Matemàtiques (ABEAM) i subvencionat per I’Institut de Ciències de l’Educació de la 

Universitat de Barcelona. El grup, coordinat per la professora Maria Rosa Massa Esteve, 

(Massa, 2003) té com a objectiu principal elaborar materials històrics per implementar a 

l’aula de secundària a fi d’assolir millor alguns conceptes matemàtics. 
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5. Història com a millora de l’ensenyament 

“Els estudis de la història dels conceptes científics i el coneixement d’aquesta història 

juguen un rol important. Una de les principals hipòtesis és aquella que diu que la 

significació d’un concepte no és totalment determinada per la seva definició actual, és el 

resultat de la història d’un concepte i de les seves diverses aplicacions tant del passat com 

del present. Cal estudiar la història d’un concepte per poder determinar les condicions de la 

seva comprensió.” [Sierpinska, 1991, p. 85-86] 

La capacitat crítica de l’estudiant no es desperta amb l’exposició tancada i acabada de la 

ciència estàtica dels manuals, no augmenta el desenvolupament dels coneixements 

científics de l’alumne. La comprensió completa i profunda dels conceptes fonamentals 

d’una disciplina científica necessita del coneixement de la seva història, ja que aquesta 

posa de manifest el procés dinàmic de l’activitat científica amb el desenvolupament 

permanentment obert, despertant en l’alumne unes actituds i, sobretot, uns hàbits 

metodològics d’acord amb el mètode científic. 

Segons Guzmán (1992), la visió històrica transforma mers fets i destreses sense ànima, en 

parts del coneixement que han estat buscades ansiosament i moltes vegades amb passió 

per éssers humans de carn i ossos que van alegrar-se immensament quan per primera 

vegada les van trobar. La perspectiva històrica ens acosta a les ciències com a parts 

humanes del coneixement. La història proporciona un quadre en què els elements 

apareixen en la seva veritable perspectiva, cosa que resulta un gran enriquiment tant per a 

l’alumne com per al que ensenya. 

5.1. Motivacions per utilitzar la història 

Des del punt de vista pedagògic, la història de la ciència afavoreix la comprensió profunda 

dels problemes, a través del coneixement del procés real de creació dels conceptes i 

teories científiques, del context en què apareixen, de les idees que els proporcionen i de les 

qüestions que resolen, de les reformulacions que pateixen, etc., la qual cosa facilita sens 

dubte la comprensió i consideració de les dificultats dels continguts impartits. La visió 

històrica pot recolzar una proposta d’aprenentatge actiu. Es podria arribar a un dels 

objectius de l’ensenyament de qualsevol ciència, a saber ensenyar, d’alguna manera, a 

elaborar ciència. 
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La qüestió que es planteja és saber quins aspectes bàsics de la ciència es poden adquirir 

des de la història de la ciència. Segons Grapí (2009, p. 349) un alumne hauria de ser capaç 

de conèixer i comprendre que no ha existit un únic mètode científic que proporcionés 

coneixements de forma automàtica; que existeixen diferents tipus d’explicacions entre les 

quals hi ha hipòtesis, lleis i teories; i l’elaboració d’explicacions no és només conseqüència 

de les dades experimentals, sinó també del context històric i socials de l’experimentador. 

Aleshores, el fet d’incloure materials d’història produeix una comprensió més profunda del 

tema que es tracta. El professorat pot identificar i anticipar els errors produïts pels alumnes 

tenint en compte la història. D’aquesta manera s’ajuda a l’alumne a identificar els punts 

crítics del coneixement de la ciència que normalment dificulten l’aprenentatge. Amb la 

descripció de la història de les teories científiques, el professorat transmet als alumnes 

l’activitat dels científics, els seus camins d’exploració i de demostració.  

A més, la història mostra com s’ha arribat als mateixos resultats per camins molt diferents i 

no sempre correctes. D’aquesta manera, es pot eliminar la idea que existeix una única via 

de raonament per arribar als resultats. La història també mostra els esforços fets per tal de 

formalitzar nous conceptes o en la resolució d’alguns problemes importants. 

La història de la ciència posa de manifest per una part, la vinculació entre la ciència, la 

filosofia i la societat, servint de pont entre la cultura humanística i la científica, i, des del 

punt de vista sociològic, permet conèixer les forces socials i productives que contribueixen 

al seu desenvolupament aportant una rica i sòlida formació integral als estudiants. 

Les dones i les minories han fet contribucions importants a la ciència, tot i que una gran 

discriminació les ha mantingut al marge. Un estudi més atent de la història de la ciència pot 

assegurar que aquestes contribucions no s’oblidin. Moltes vegades les contribucions es 

mencionen però no s’atribueixen. 

5.2. Dificultats de l’aplicació de la història en l ’ensenyament 

D’acord amb Klein (1972), una raó que dificulta aconseguir que la història de les ciències 

serveixi a les necessitats de l’ensenyament de les ciències és la diferència essencial entre 

les perspectives del científic i les de l’historiador. D’aquesta manera, és difícil imaginar la 

combinació entre la rica complexitat dels fets, als que l’historiador aspira, amb la visió 

simple i precisa que busca el físic. 
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Ensenyar la història de la ciència no sembla una tasca fàcil. A les dificultats ja existents dels 

cursos de ciències s’hi suma la introducció de nous temes, la fatiga dels alumnes per 

comprendre els processos històrics i l’escàs temps disponible per completar els llargs 

temaris. Tot això és cert des d’una perspectiva tradicional en la qual es tracta d’aconseguir 

que els alumnes aprenguin el màxim possible. Però les coses canviarien si es considerés 

una nova perspectiva de l’ensenyament de les ciències en la qual no hi hagués grans 

programes a desenvolupar, sinó un esquema flexible, que permetés al professorat 

adequar-se al procés d’aprenentatge concret dels seus alumnes, donant-los el temps 

necessari per desenvolupar les seves capacitats. 

Per la seva banda, els alumnes tenen dificultats per fer front a una situació oberta. No estan 

acostumats a no rebre una resposta immediata al problema que esperen que el professor 

pugui oferir. En cursos normals, una situació com aquesta passa poques vegades i si 

passa, es resol el problema seguidament o en properes lliçons. Els estudiants volen 

respostes immediates que puguin memoritzar. Pot ser dur pels alumnes plantejar unes 

teories i, en properes lliçons, haver-les de modificar i, fins i tot, refusar. Tot i això, quan 

assoleixen l’èxit, és a dir, quan són capaços de seguir el raonament històric i arriben a 

conclusions correctes, la sensació que experimenten és molt gratificant i provoca un 

augment de l’interès cap a la matèria. 

Moltes vegades quan s’insereixen aspectes històrics en els temaris de ciències 

s’introdueixen errors històrics, és ben conegut que l’objectivitat en la història és difícil 

d’assolir. Els materials i les fonts han de ser seleccionades; les qüestions han de ser 

formulades; s’han de prendre decisions sobre les contribucions rellevants dels factors 

interns i externs del canvi científic. Tots aquests aspectes estan influenciats per les opinions 

socials, nacionals, psicològiques i religioses de l’historiador. Aquest problema 

d’interpretació dels textos d’història de la ciència, lluny de ser una barrera o un impediment 

per a l’ús de la història, pot ser l’ocasió per introduir als alumnes en els aspectes 

significatius sobre com llegir els textos i interpretar els fets. Els alumnes saben, des de la 

seva vida quotidiana, com la gent veu les coses de forma diferent, la història de la ciència 

és un vehicle natural per il·lustrar com aquest fet succeeix en la pròpia ciència. 
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5.3. Mètodes d’aplicació de la història en l’enseny ament 

La manera d’utilitzar la història de la ciència com a un instrument didàctic col·laborador pot 

portar-se a terme de moltes maneres. Es pot, per exemple, precedir, a través d’una 

introducció històrica, l’exposició de cada tema, situant en la història els problemes que es 

van desenvolupar. Un exemple d’aquesta aplicació es pot trobar als materials didàctics en 

format electrònic “Ciència i tècnica a través de la història” (Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica, 2009). 

Es pot afegir als apunts que s’entreguen als alumnes indicacions, breus resums o notes 

històriques. Un bon exemple és el curs sobre el pes de l’aire de Grapí (2009) en el qual 

s’estudia com ha evolucionat la concepció de l’aire al llarg de la història i es presenten 

algunes activitats que permeten fer accessible als alumnes la presència de la història en 

l’aprenentatge de determinats continguts entorn al coneixement físic de l’aire. Aquestes 

activitats estan dissenyades amb plataformes electròniques i, en aquest sentit, fan ús 

intensiu i extensiu de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) educatives. 

Al llarg del desenvolupament de la classe i en qualsevol moment es pot indicar breument a 

quins científics o a quin corrent científic es deu la introducció d’un nou concepte, la 

demostració d’un teorema o la resolució d’un problema, etc. Un exemple en aquest sentit 

és l’article de “Les equacions de segon grau al llarg de la història” de Massa (2005) en el 

qual s’analitzen alguns trets rellevants de l’evolució històrica de l’àlgebra, prenent com a fil 

conductor les equacions de segon grau. Un altre exemple és Kanderakis (2008) el qual 

utilitza la història per comparar el principi de les velocitats virtuals amb els raonaments que 

utilitzaven els enginyers britànics del segle XVIII per mesurar l’efectivitat dels motors de 

vapor. 

També es pot assajar en alguns temes l’aplicació del mètode genètic, extret de la biologia, 

que intenta reconstruir el clima psicològic que envolta cada moment que hagi suposat un 

salt qualitatiu en la història de la ciència. L’aplicació d’aquest mètode en l’ensenyament 

pretén demostrar que, per tal de comprendre perfectament un concepte determinat, 

l’alumne ha de repetir a grans trets el procés històric que s’ha desenvolupat fins a la 

formulació actual del concepte. Naturalment, aquesta repetició del procés històric no s’ha 

d’entendre al peu de la lletra.  
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 La construcció de la ciència té lloc recorrent, moltes vegades de manera sinuosa, camins 

que a vegades es desfan, de manera que el curs didàctic del desenvolupament de la 

ciència no pot tenir un caràcter lineal. Sense ocultar a l’alumne la forma gradual i sinuosa 

de la creació científica, cal conduir-lo per camins rectes, per no fer-li perdre el temps. 

L’aplicació del mètode genètic consisteix en contextualitzar històricament, realitzant una 

reconstrucció de la història que faci palès el coneixement de les preguntes i necessitats que 

motivaren, en el seu moment històric, 

la introducció d’un concepte nou.  

 Heering (2000) descriu els resultats i 

les conclusions obtingudes en els seu 

curs sobre electrostàtica adreçat a 

alumnes de secundària en el qual 

construeix rèpliques de mecanismes 

experimentals per tal de deduir 

diversos fenòmens físics (vegeu 

Figura 5.1). D’acord amb l’autor, no 

és suficient dedicar una sola sessió 

per discutir, des del punt de vista 

històric, diversos desenvolupaments. 

Cal dedicar diverses setmanes per 

ensenyar la física a través de la 

història per aconseguir resultats. Per 

altra banda, indica que no és suficient 

discutir els experiments a través dels 

textos, cal utilitzar rèpliques dels 

experiments per tal que els alumnes 

arribin a les seves pròpies 

conclusions. En aquest sentit, Grapí 

(2007) indica que es pot pensar que 

no cal reconstruir un experiment i que només cal llegir-ne una descripció i una explicació 

detallada per copsar-ne la rellevància. Però de la mateixa manera que no és el mateix tocar 

un instrument musical que escoltar-ne la música, o cuinar un plat en lloc de llegir-ne la 

recepta, tampoc és el mateix refer un experiment que estudiar i analitzar-ne la descripció 

detallada. 

 
Figura 5.1 Rèplica del Perméomètre de Jean Paul Marat 

(1743-1793) amb la qual Peter Heering ha experimentat 

amb els seus alumnes. Marat amb aquest instrument 

pretenia visualitzar el caràcter i el funcionament del 

“fluid elèctric”, considerat al seu temps com la causa 

principal de l’acció elèctrica. 
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6. Millora proposada en aquest projecte 

Tal com s’ha comentat amb anterioritat, la major part de propostes ja existents d’aplicació 

de la història de la ciència en l’educació a nivell universitari són a través d’assignatures 

optatives en els graus i a través de màsters, postgraus i programes de doctorat. Aquest és 

el cas de l’ETSEIB en la qual existeix una oferta d’assignatures optatives d’història de la 

ciència i de la tècnica i, posteriorment, si els estudiants ho desitgen poden cursar el màster 

de la UAB i la UB “Història de la ciència: ciència, història i societat”. Aleshores, en aquest 

projecte es planteja la introducció de la història de la ciència en les assignatures 

obligatòries dels graus aprofitant el canvi de pla d’estudis cap a l’EEES. 

6.1. Beneficis de l’EEES 

Segons Hernanz (2003) el principal objectiu de l’EEES és millorar la qualitat i la 

competitivitat de l’educació superior europea: harmonitzar l’educació superior, promoure la 

mobilitat de l’alumnat, adoptar un sistema transparent i comparable de titulacions i afavorir 

l’ocupació en el mercat laboral europeu. El nou model d’aprenentatge que implica 

l’adaptació als requisits de l’EEES exigeix un gran canvi de mentalitat, l’anomenat “nou 

paradigma docent centrat en l’aprenentatge”. Això significa que l’alumnat ha d’aprendre a 

aprendre autònomament al llarg dels estudis amb el suport d’una tutoria per part del 

professorat. Això implica una transformació total del model educatiu, ja que l’estudiant es 

converteix en el nucli del procés formatiu.  

Cal una concreció més gran en la formulació d’objectius, la potenciació de les 

competències i habilitats que l’estudiant ha d’adquirir, el canvi de rol del professor i, 

finalment, l’adopció de nous mètodes pedagògics en la pràctica docent. Aquests nous 

mètodes trenquen amb el sistema d’ensenyament clàssic basat en les lliçons magistrals. 

Amb l’EEES no serà tan important mesurar el que el professor ensenya sinó el que 

l’estudiant aprèn i sap fer. Caldrà saber si s’ha interioritzat la formació rebuda, orientada 

cap a l’adquisició de competències i habilitats, més que als coneixements dividits per 

assignatures. 

Per altra banda, amb l’EEES canvia el sistema d’avaluació i part d’aquesta avaluació passa 

a ser de forma contínua. És a dir, al llarg del quadrimestre es va comprovant si l’alumne va 

en la bona direcció, se supervisa contínuament el seu progrés i es detecten les dificultats a 
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temps. A més a més, l’avaluació està orientada a comprovar l’adquisició de les 

competències i s’enfoca a l’autoavaluació. 

El marc de l’EEES és molt favorable per poder incloure la història de la ciència en els nous 

temaris de les assignatures obligatòries ja que com afirma Solaz-Portolés (2010) els 

materials curriculars que presenten el desenvolupament de la ciència en el seu context 

històric i sociocultural tenen un gran potencial per millorar l’aprenentatge de conceptes 

científics i, per tant, poden ajudar als estudiants a entendre la lògica del desenvolupament 

científic, a més, permeten que l’alumnat aprengui de manera autònoma i sigui el nucli de la 

seva pròpia formació. D’aquesta manera es compleix una de les competències genèriques 

que la UPC considera que els plans d’estudi han d’incloure “L’aprenentatge autònom”. 

En aquest sentit, confeccionar uns dossiers didàctics per a l’alumnat amb textos històrics 

que facin referència a conceptes que es treballen en les assignatures obligatòries, de tal 

manera que els estudiants a través d’un qüestionari, d’un context històric i de pautes que 

han de seguir puguin deduir un teorema, una fórmula o una expressió que sigui d’utilitat al 

llarg de l’assignatura, és una bona eina que encaixa amb els objectius que pretén assolir 

l’EEES. Gràcies als beneficis que té l’aprenentatge a través de la història de la ciència, 

l’alumnat pot arribar a teories vàlides de manera autònoma amb el suport del professorat, 

però aquest tipus d’aprenentatge autònom es fa molt feixuc amb el sistema clàssic. 

L’estudiant prenia apunts, memoritzava els coneixements i demostrava que havia 

aconseguit retenir-los a l’examen però, en molts casos, no sabia com havien sorgit aquests 

coneixements o no comprenia correctament els conceptes. 

Per altra banda, l’EEES planteja als alumnes un treball continu i individual o en petits grups, 

i també una avaluació contínua. Aleshores, els recursos docents que es dissenyen en 

aquest projecte són molt escaients ja que poden servir al professorat com a part de 

l’avaluació continuada, al mateix moment que serveixen a l’alumne per aprendre nous 

conceptes els quals són part del temari de les assignatures.  

L’ETSEIB forma enginyers i enginyeres amb una sòlida base científica, una àmplia i 

multidisciplinària preparació tecnològica. Aquest perfil permet als titulats i titulades 

especialitzar-se en molts diversos àmbits de l’activitat industrial i els capacita per assumir i 

impulsar tot tipus de canvis tecnològics. Els programes formatius de l’ETSEIB fomenten en 

els estudiants l’emprenedoria, així com el desenvolupament basat en la recerca i la 

innovació i els capaciten per a la seva futura activitat professional en entorns 
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multidisciplinaris. Així mateix complementen el desenvolupament personal amb l’adquisició 

de competències i habilitats transversals. Aquest marc és idoni per aplicar la història de la 

ciència en l’ensenyament superior. 

La millora proposada en aquest projecte té dues característiques que la fan pionera, per 

una banda, en molts casos són les primeres activitats preparades en el món per a 

estudiants universitaris, i per altra banda, les activitats dissenyades són de les primeres que 

utilitzen textos històrics originals. 

 



Implementació de la història de la ciència en els nous Graus en Enginyeria Pàg. 33 

 

7. Activitats preparades: qüestions generals 

Tal com s’ha comentat anteriorment, l’objectiu principal d’aquest projecte és la preparació 

de recursos docents per a diverses assignatures dels nous Graus de l’ETSEIB: Enginyeria 

en Tecnologies Industrials, Enginyeria Química i Enginyeria de Materials. Aquests recursos 

consisteixen en un dossier per a l’alumne i un per al professorat. El de l’alumne conté un 

text històric el qual fa referència a algun concepte que es tracta al llarg de l’assignatura 

juntament amb un context històric, una biografia de l’autor i altres textos que poden ser útils 

per al desenvolupament del concepte tractat i a més, una bibliografia comentada a fi que 

l’alumne pugui ampliar els seus coneixements. A la part final hi ha un conjunt de qüestions 

que l’alumne ha de respondre i desenvolupar. El dossier del professorat conté les pautes 

que s’aconsellen seguir pel correcte desenvolupament de l’activitat juntament amb la 

correcció proposada del qüestionari de l’alumne (vegeu l’annex A) 

7.1. Condicions per triar les assignatures i criter is emprats 

Inicialment es va pensar que les millors assignatures que es podien triar eren les del primer 

curs (primer i segon quadrimestre, Q1 i Q2) seguint els següents criteris: 

− Les assignatures del primer curs són molt denses i, ja que l’ensenyament a través 

de la ciència és més agradable que el tradicional, aquests dossiers poden servir per 

canviar el mètode habitual d’ensenyament a l’aula sense deixar de banda la 

realització del temari de l’assignatura. 

− La majoria d’assignatures del primer curs són ciències pures (matemàtiques, física i 

química) en les quals és fàcil entendre una evolució històrica. Aquest fet és molt útil 

ja que implica que es podran trobar molts textos històrics i autors que hagin treballat 

conceptes que es troben en el temari de les assignatures. 

− Els conceptes científics fonamentals són introduïts en el primer curs i posen les 

bases dels coneixements dels futurs enginyers i enginyeres. 

− Les assignatures dels cursos superiors són més especialitzades i es fa més difícil 

trobar textos històrics que siguin útils per als alumnes. En molts casos, són 

disciplines molt modernes que, tot i tenir la seva història, no es considera que 

aquesta pugui complir els objectius que es pretenen. 
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Les assignatures que es van creure susceptibles de ser treballades a través d’aquests 

dossiers es mostren a la Taula 7.1 i formen part dels plans d’estudi dels tres graus que 

ofereix l’ETSEIB. 

Assignatura Quadrimestre  

Àlgebra lineal Q1 

Càlcul I Q1 

Mecànica fonamental Q1 

Química I Q1 

Termodinàmica fonamental Q2 

Estadística Q4 

Mecànica de fluids Q6 

Taula 7.1 Assignatures escollides i quadrimestre d’impartició. 

De les assignatures de matemàtiques del primer curs: Àlgebra lineal, Càlcul I, Geometria i 

Càlcul II, es van escollir les dues primeres ja que, tot i que existeix molt material sobre 

aplicacions de la història de les matemàtiques en l’ensenyament i es poden trobar molts 

textos interessats, no es volia tancar el ventall al camp de les matemàtiques i es va creure 

que dues assignatures eren suficients. 

Pel que fa al camp de la física es van triar les dues assignatures del primer curs: Mecànica 

fonamental i Termodinàmica fonamental ja que en el temari de cadascuna d’elles hi havia 

documentació suficient per poder fer un dossier amb les característiques esmentades. En el 

camp de la química es va triar Química I ja que el seu temari era més adequat per escollir-

ne conceptes per tractar. La resta d’assignatures del primer curs: Fonaments d’informàtica i 

Expressió gràfica, es van refusar ja que, per una banda, són assignatures amb poca 

història, comparades amb les altres i, per altra banda, perquè el funcionament i la 

temporització de l’assignatura no és l’idoni per utilitzar els dossiers que es dissenyaran. 

Finalment, dues assignatures més que es trien són Estadística i Mecànica de fluids del 

segon i tercer curs respectivament. Els motius d’aquesta tria van ser que en totes dues es 

tractaven conceptes clau i que s’utilitzaven en altres temaris de la resta del grau com són la 

“Llei de la distribució normal”, en el cas de l’estadística, i el “Principi de Bernoulli” en el cas 

de la mecànica de fluids. 
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7.2. Condicions per triar els conceptes i criteris emprats 

Els criteris que es segueixen per escollir els conceptes que es treballaran en cadascun dels 

dossiers de les diverses assignatures són: 

− Triar un concepte que es treballa al llarg de tota l’assignatura i explicar-lo de manera 

diferent a la que s’utilitza tradicionalment. Ja que són conceptes molt importants per 

a la ciència, es vol posar èmfasi en com van sorgir i com van evolucionar al llarg de 

la història.  

− Triar conceptes que els textos clàssics en mostrin l’evolució que s’ha seguit a fi de 

formalitzar el concepte. D’aquesta manera es pretén que l’alumnat, a través de 

l’evolució històrica del concepte, pugui deduir de manera gairebé autònoma la 

formulació de la idea. 

− En alguns casos, explicar als alumnes conceptes de les assignatures, que 

tradicionalment queden en segon terme, a través de la història de la ciència per tal 

de destacar-ne els seus orígens i les seves aplicacions.  

A la Taula 7.2 es mostren els conceptes escollits de cadascuna de les assignatures. 

Assignatura Concepte escollit 

Àlgebra lineal La resolució de l’equació cúbica de Cardano 

Càlcul I El polinomi de Taylor 

Mecànica fonamental Les lleis del moviment d’Issac Newton 

Química I La “Llei de conservació de la massa” de Lavoisier 

Termodinàmica fonamental “El Cicle” i el “Teorema de Carnot” 

Estadística La “Llei de la distribució normal” 

Mecànica de fluids El “Principi de Bernoulli” 

Taula 7.2 Conceptes escollits de cadascuna de les assignatures. 
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8. Tria de textos a tractar i criteris emprats 

En aquesta secció es descriuran i es justificaran els textos històrics emprats en cadascuna 

de les assignatures triades destacant-ne els beneficis que tenen per millorar l’aprenentatge 

de l’alumnat. Tal com afirma Heilbron (2002) s’han d’escollir aquells llibres i cursos 

d’història on els temes més amplis es tractin adequadament. 

8.1. Àlgebra lineal 

A l’assignatura d’Àlgebra lineal s’ha escollit la fórmula de resolució de l’equació cúbica que 

va obtenir Girolamo Cardano (1501-1576) (vegeu annex A.1 i A.2). Aquest concepte, tot i 

no formar part del temari, es creu que és interessant per als alumnes ja que, per un banda, 

és una eina útil per tal de resoldre equacions de tercer grau tal com ho és la fórmula 

àmpliament coneguda per resoldre equacions de segon grau i, per altra banda, el procés 

històric que envolta el desenvolupament d’aquesta fórmula permet fer palès el caràcter 

humà i dinàmic de les ciències, en 

aquest cas, de les matemàtiques. 

L’aplicació del dossier realitzat s’ha 

encabit al final del tema 4 de la part 1 

del temari d’Àlgebra lineal titulat 

“Sistemes d’equacions”. Es creu que 

aquest tema és el més idoni per 

treballar el dossier de Cardano ja que 

es fa referència a les equacions i a la 

seva resolució. El text escollit pertany a 

l’obra Artis magnae, sive de regulis 

algebraicis (1545) de Girolamo 

Cardano (1501-1576) que va tenir 

molta importància a l’època ja que es 

pot considerar com al primer tractat 

avançat en teoria d’equacions. Hi és 

present la preocupació per fonamentar 

lògicament els resultats enunciats, així com la d’obtenir resultats generals. Al mateix temps, 

 
Figura 8.1 Retrat de Girolamo Cardano (1501-1576). 
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feia evident l’absoluta necessitat de crear uns simbolismes algebraics eficients per tal de 

continuar avançant. Al capítol XI de l’Artis Magnae s’explica el procediment geomètric per 

resoldre l’equació  de tercer grau [Cardano, 1968, p. 96-101]. 

Al llarg del desenvolupament històric de l’àlgebra es pot comprovar com la geometria ha 

estat l’eina principal utilitzada per als matemàtics per tal de justificar o demostrar les regles 

algebraiques necessàries per resoldre els problemes que es plantejaven. Aquest aspecte 

de les matemàtiques es creu que és desconegut per als alumes i, per tant, aquest dossier 

es pot considerar un instrument per transmetre’ls aquesta característica de les 

matemàtiques de l’època. 

A partir del text original, el dossier pretén que l’alumnat sigui capaç d’obtenir una fórmula 

algèbrica que els sigui d’utilitat per resoldre equacions de tercer grau. Quan han 

desenvolupat l’expressió matemàtica se’ls proposa que l’apliquin en casos concrets a fi de 

comprovar-ne la seva utilitat. A banda de la part purament matemàtica el dossier fa 

reflexionar als alumnes sobre el desenvolupament de les matemàtiques durant el 

Renaixement i el canvi que aquestes pateixen al llarg d’aquest període històric. 

A més de les parts comunes que es troben en tots els dossiers dissenyats, el d’Àlgebra 

lineal conté una breu història de l’evolució dels mètodes per solucionar les equacions 

cúbiques. Es pensa que aquesta part és interessant per tal de mostrar el llarg recorregut 

que es va seguir per resoldre les equacions cúbiques. A més, es mostra com diversos 

autors coetanis a Cardano es van voler apropiar de l’autoria de la fórmula i les discussions 

que va provocar aquest fet. 

8.2. Càlcul I 

A Càlcul I s’ha escollit el “Polinomi de Taylor” que és un concepte àmpliament estudiat en el 

càlcul infinitesimal i s’utilitza en nombroses aplicacions d’enginyeria. El polinomi de Taylor 

permet aproximar una funció transcendent a una funció polinòmica al voltant d’un punt 

donat. Aquest concepte es treballa en l’apartat de successions, al capítol 4 del temari de 

Càlcul I titulat “Aproximacions per polinomis de Taylor”. 

Per poder mostrar un text històric significatiu dins de la seva evolució històrica s’ha 

començat per l’obra de Brook Taylor (1685-1731) titulada Methodus incrementorum directa 

et inversa (1715) que va ser molt influent a l’època i que estava encarada cap a l’estudi del 
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càlcul. Aquesta obra dóna una visió fascinant de la situació de les matemàtiques al 

començament del segle XVIII a mans d’una persona que es trobava a l’ombra d’Isaac 

Newton (1643-1727). En aquesta obra apareix descrit el “Polinomi de Taylor” o “Sèrie de 

Taylor” en el teorema II de la proposició VII [Struik, 1986, p. 328-332] (veure Figura 8.2). 

 

Figura 8.2 Exemple de la nomenclatura utilitzada per Taylor [Struik, 1986, p. 332]. 

Tal com es pot comprovar a la Figura 8.2, la nomenclatura utilitzada és molt complicada i 

diferent de la que actualment s’utilitza. Tot i que el text de Struik (1986, p. 328-332) conté 

anotacions per tal de facilitar el seguiment de la demostració de la fórmula, segueix 

resultant difícil seguir els passos de Taylor. Per aquest motiu, es pensa que l’alumne tindrà 

moltes dificultats afegides per seguir el raonament i, per tant, cal buscar solucions. 

Una de les solucions amb les quals s’ha pensat és incloure al dossier un exemple 

d’aplicació per tal de veure’n l’aplicabilitat de tal manera que resulti més entenedor per part 

de l’alumnat. S’inclou doncs en el dossier (vegeu annex B, C i D p. 70, dins de l’apartat C.1) 

un problema del mateix text de Taylor [Struik, 1986, p. 333]. Aquest problema d’aplicació, 

tot i concloure amb una fórmula més propera a la formulació actual i, per tant, la utilitzada 

per part de l’alumnat, segueix sense aclarir el concepte que es vol ensenyar. 

En aquest moment, es considera que aquest text pot causar més dificultats que beneficis a 

l’alumnat ja que no aconseguirà transmetre el concepte de manera adequada. Per aquest 
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motiu, es deixa de banda aquest text degut a la seva gran dificultat de comprensió i 

raonament.  

S’analitza una altra vegada el temari i es pensa en un altre concepte que pugui ser d’utilitat 

a l’alumnat. En aquest cas es tria “El triangle aritmètic de Blaise Pascal (1623-1662)” 

(vegeu annexos A.3 i A.4). Aquest concepte fa referència a l’apartat de “Sèries de 

potències” del capítol 4 del temari de Càlcul I. Es treballa el triangle de Pascal perquè 

encara que Tartaglia (1500-1557) i altres autors anteriors havien emprat el triangle, és 

Pascal qui el defineix, en dóna les propietats i les seves aplicacions com a eina de càlcul 

(Hilton, 1997, p. 185-248). En aquest cas, es vol destacar la curiosa manera amb la qual 

Pascal construeix el “Triangle aritmètic” sense deixar de banda la part més útil per als 

alumnes, les sèries de potències. 

Es comença, com en tots els dossiers, amb una introducció del context històric, una 

biografia de l’autor i un resum de l’estructura de l’obra i, seguidament, es mostren els 

passos necessaris per construir el “Triangle de Pascal” que apareix al principi de l’obra 

Traité du triangle arithmétique [Pascal, 1983, p. 673-675]. Aquesta part s’inclou per tal de 

mostrar als alumnes la perspicàcia de Pascal i la traça que té per construir el triangle que, 

segons el propi Pascal, és una eina molt útil per a les matemàtiques. El següent punt tracta 

de mostrar la utilització del “Triangle aritmètic” per trobar les potències dels binomis 

[Pascal, 1983, p. 705-707] que es pot considerar la part més aplicable als problemes que 

resoldrà l’alumne al llarg de l’assignatura i al llarg dels seus estudis. Finalment, es posa 

l’exemple per trobar la suma de potències de grau 1 i grau 2 a fi que l’alumne resolgui, com 

a qüestió i a tall d’exercici, la suma de potències de grau 3 juntament amb altres qüestions 

referides al context històric, la biografia, el text, etc. 

8.3. Mecànica fonamental 

A Mecànica fonamental s’han triat les tres lleis del moviment d’Isaac Newton (1643-1727) 

que apareixen a la seva obra Philosophiæ naturalis principia mathematica (1687), més 

coneguda com els Principia. La primera llei de Newton apareix al capítol 1 del tema de 

Mecànica fonamental titulat “Fonaments fisicomatemàtics de la mecànica”. La segona llei al 

capítol 2, “Mecànica d’una partícula”, i la tercera al capítol 3, “Mecànica de n partícules”. 

(vegeu annexos A.5 i A.6) 
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En aquest cas no es té cap dubte respecte si el text triat és adequat o no ja que les tres 

lleis de Newton són de gran importància en qualsevol ensenyament de la física i, tot i que 

l’alumnat les coneix des del batxillerat, es considera oportú que, degut a la seva vàlua, 

conegui en quina obra clàssica apareixen i de quina manera les va formular el seu autor. 

Per altra banda, tractar l’època de Newton significa parlar de la “Revolució científica” la qual 

succeeix a Europa entre els segles XVI i el XVII. Aquesta “Revolució” suposa l’aparició 

d’una nova concepció del món, oposada a la medieval; la convergència i interpretació de 

les tradicions artesana i erudita; i, en conseqüència, la definició d’una nova actitud i uns 

nous mètodes de recerca científica que donaran lloc a l’anomenada “ciència moderna”. El 

concepte de gravetat és un exemple de canvi de mentalitat científica d’aquesta època. 

Newton disserta als Principia, a través d’hipòtesis, sobre la idea de que tot l’univers 

funciona segons una llei natural, la de la gravitació, que no requereix cap aplicació contínua 

de força. Això representa la culminació del procés revolucionari iniciat per Nicolau Copèrnic 

(1473-1543) contra l’astronomia clàssica i medieval representades per les idees 

ptolemaiques. 

D’aquesta manera, gràcies a l’estudi de 

Newton i del seu context històric també es 

treballa aquest període històric de la ciència 

que els alumnes han de conèixer. En el temari 

de Mecànica fonamental apareixen molts 

altres conceptes que es podrien treballar a 

través de textos històrics: principi de la 

relativitat de Galileu, principi de d’Alembert, 

conservació de l’energia, principi 

d’Arquímedes, etc. Es considera que el 

professor que empri el dossier de Newton ja 

té prou eines per poder preparar aquestes 

altres activitats per a l’aula. 

El text històric que es treballa es troba abans 

del Llibre I a la secció anomenada “Axiomes o 

Lleis del moviment” dels Principia [Newton, 

1982, p. 237-238]. En aquest text Newton 

descriu les tres lleis del moviment tal com actualment s’ensenyen als alumnes però amb la 

 
Figura 8.3 Portada dels Principia de 1687. 
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terminologia de l’època. D’aquesta manera, tot i no ser un text complicat per a l’alumnat, 

aquest pot comprovar com el que estudia és exactament el mateix que Newton escrigué 

l’any 1687. Per tal de complementar el dossier s’inclouen dos textos més: el prefaci 

[Newton, 1982, p. 199-201] en què l’autor fa una declaració de les intencions i fonaments 

del text i “l’escoli general” [Newton, 1982, p. 816-817] amb el qual Newton intenta evitar 

controvèrsies respecte el paper de Déu en les seves hipòtesis. 

Incloure aquests dos altres textos en el dossier de l’alumnat (vegeu annex A.5) té diversos 

objectius. Per una banda, si només s’inclou el text que fa referència a les tres lleis del 

moviment, l’alumnat pot pensar que els Principia de Newton són una obra molt pobra pel 

que fa a contingut quan, per contra, és justament el contrari. Per altra banda, es vol 

destacar la presència i la utilitat del prefaci que fins a principis del segle XIX era habitual 

que es trobés en els llibres de text. Actualment també apareixen prefacis en les obres però 

la seva funció és totalment diferent. L’autor, antigament, al prefaci a part de resumir tot el 

contingut de l’obra, en destacava la seva genuïnitat i originalitat respecte la resta d’obres 

que es publicaven coetàniament i simbolitzava una certa competitivitat entre els autors. 

Aquesta funció actualment ha desaparegut i el prefaci ha esdevingut un pròleg per part de 

l’autor sense cap altre ànim que mostrar el contingut de l’obra.  

Finalment, s’ha inclòs “l’escoli general” ja que en ell, Newton intenta evitar problemes 

respecte el paper de Déu en les seves lleis físiques. Això és totalment desconegut per part 

dels alumnes ja que aquests fets no s’esdevenen actualment però, tot i això, es pensa que 

és necessari que coneguin com ha canviat la concepció del món des de l’antiguitat fins als 

nostres dies per tal de poder entendre situacions històriques que han succeït en el camp 

científic. 

8.4. Química I 

A diferència d’altres dossiers, en el cas de la Química I no s’inicia la recerca d’un text 

històric a partir d’un concepte que es creu d’interès per a l’alumne, sinó que es considera 

que és l’obra Traité élémentaire de chimie, présenté dans un ordre nouveau et d'après les 

découvertes modernes (1789), més conegut com el Traité, d’Antoine Lavoisier (1743-1794), 

la que l’alumne ha de conèixer per la seva gran importància. Aquesta obra és una 

compilació d’una ciència nova, una química nova de la qual Lavoisier se’n sentia fundador. 

El Traité és com una mena de treball teòric per presentar la nova nomenclatura. 
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Segons Lavoisier, el Traité havia de facilitar la comprensió del seu contingut entre els no 

iniciats en la matèria. Des d’aquesta perspectiva, Lavoisier allunya la química d’un conjunt 

d’idees atractives però errònies i les substitueix per una nova teoria global. Sens dubte, es 

tracta d’una obra diferent, molt especial, difícil de classificar en la història de la química, 

però, al mateix temps, fonamental. 

Del gran temari del Traité s’ha escollit un text que parla de “La llei de conservació de la 

massa”, Capítol XIII del llibre primer titulat “De la descomposició dels òxids vegetals per la 

fermentació vinosa” [Lavoisier, 2003, p. 86-87]. Aquesta llei es treballa al segon capítol del 

temari de Química I, “Reaccions àcid-base”, en l’apartat de “Balanços de càrrega i matèria” 

(vegeu annexos A.7 i A.8). 

Aquesta llei fou enunciada gràcies a la 

utilització de la balança de precisió dins 

del laboratori. Lavoisier l’havia utilitzat en 

totes les seves experiències 

gravimètriques durant molts anys sense 

preocupar-se d’explicitar-la. L’any 1785 la 

formulà per primera vegada i la va repetir i 

desenvolupar amb un cas pràctic al Traité. 

També s’ha inclòs el “Discurs preliminar” 

[Lavoisier, 2003, p. 9-11] que es pot 

considerar una carta de presentació de la 

nova química proposada per Lavoisier. 

Ens mostra la necessitat de canviar les 

condicions d’aprenentatge de la química, 

explica que s’hauria de fomentar la 

pràctica al laboratori, la manipulació dels 

instruments i la utilització d’una nova 

nomenclatura química. En aquest sentit, el 

dossier també fa especial èmfasi a les 

tretze làmines de la dona de Lavoisier, 

Marie-Anne Pierrette (1758-1836), que 

s’inclouen al final de l’obra i que mostren diversos aparells utilitzats per Lavoisier al 

 
Figura 8.4 Portada del Traité de 1789. 
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laboratori. Un d’aquests instruments, el gasòmetre, es mostra als alumnes i s’inclou al 

dossier l’explicació del funcionament que en fa Lavoisier al Traité. 

Tal com es pot comprovar, en el cas de la Química I, el procediment analític de la tria del 

text ha estat diferent dels altres casos ja que no es comença pensant amb un concepte i 

després es busca el text històric que el conté, sinó que es pensa en una obra fonamental 

per entendre els orígens de la química moderna. Tot seguit es busca un text que estigui 

contingut a l’obra i que es trobi al temari de l’assignatura. 

8.5. Termodinàmica fonamental 

En termodinàmica fonamental es decideix tractar els conceptes de “Cicle de Carnot” i el 

“Teorema de Carnot” que es troben al capítol V del temari de Termodinàmica fonamental, 

titulat “Segon principi de la termodinàmica: màquines”. Aquests dos conceptes són 

àmpliament utilitzats en aquelles assignatures dels graus que tracten els conceptes 

d’energia, treball, calor, etc.  

Es considera adequat treballar l’obra de Sadi Carnot (1796-1832) titulada Réflexions sur la 

puissance motrice du feu et sur les machines propres à developper cette puissance (1824) 

més coneguda com a Réflexions on el “Cicle de Carnot” està completament definit i 

estudiat. Cal assenyalar que aquesta obra pot ser considerada com una culminació dels 

treballs teòrics d’enginyeria sobre màquines tèrmiques. Una altra possibilitat és situar-la 

com a origen del segon principi de la termodinàmica, una de les lleis bàsiques de la física. 

(vegeu annexos A.9 i A.10) 

Carnot descriu el “Cicle de Carnot” [Jou, 1999, p. 18-20] a través d’un experiment de tal 

manera que es considera que l’alumne, si segueix els passos de l’autor, pot deduir, de 

manera autònoma, el “Cicle de Carnot” amb la qual cosa es demostrarà un dels beneficis 

que s’han assenyalat que té l’ensenyament a través de la història de la ciència. A través 

d’una de les preguntes del qüestionari, l’alumne és capaç de dibuixar el “Cicle de Carnot” 

en uns diagrames pressió-volum i temperatura-entropia, els més usats pels alumnes en les 

assignatures de termodinàmica. 

El “Teorema de Carnot” tot i descriure’l Carnot no es considera prou entenedor per als 

alumnes i es recorre a un text posterior de William Thomson (1824-1907) [Jou, 1999, 96-

97], més conegut com a Lord Kelvin. El text es titula On the dynamical theory of heat, with 
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numerical results deduced from Mr. Joule’s equivalent of a thermal unit, and M. Regnault’s 

observations on steam (1851). Kelvin, gràcies a l’obra de Carnot i a la de Rudolf Clausius 

(1822-1888), és capaç de descriure el “Teorema de Carnot” amb unes paraules més 

entenedores i, per tant, més útils per aclarir les idees dels alumnes. Com en tots els casos, 

el dossier conté un qüestionari amb el qual es pretén que l’alumne comprengui 

completament els conceptes de “Cicle de Carnot” i “Teorema de Carnot”. 

8.6. Estadística 

Tot i que aquesta assignatura no pertany al primer curs dels graus en enginyeria es vol 

treballar ja que, com s’ha comentat, el concepte de “Llei de la distribució normal” és clau al 

llarg dels estudis i es creu convenient que l’alumnat conegui quin és el seu origen i com ha 

evolucionat al llarg de la història degut a la seva importància. 

Tot i que actualment només es poden trobar les guies docents de les assignatures del 

primer curs dels nous graus en enginyeria, si es pren com a referència el Pla d’Enginyeria 

Industrial de 1994 i el d’Enginyeria Química de 2000, la “Llei de distribució normal” es tracta 

a l’assignatura “Mètodes estadístics de l’enginyeria I” i “Estadística”, respectivament. En 

ambdós casos es tracta al tema 3 titulat “La llei normal, binomial i de Poisson”. 

La distribució normal apareix per primera vegada a l’obra d’Abraham De Moivre (1667-

1754) A Method of approximating the Sum of the Terms of the Binomial escrita per De 

Moivre en llatí i traduïda el 1733 a l’anglès. Aquest tractat apareix a l’apèndix de la segona 

edició de The Doctrine of Chances (1738). Tot i això, es creu convenient treballar a Pierre 

Simon Laplace (1749-1827), que tracta més profundament la “Llei de distribució normal”, 

enlloc de De Moivre. Per aquest motiu es creu que l’estudi de Laplace serà més profitós per 

a l’alumnat ja que a més de desenvolupar la “Llei de distribució normal” podrà conèixer 

l’estat de la ciència a l’època de Laplace. (vegeu annex C.2) 

Ja que la demostració de la “Llei de distribució normal” que apareix a la seva famosa obra 

Théorie analytique des probabilités (1812) es considera massa complexa, s’opta per 

estudiar un text anterior que es troba a l’obra Mémoire sur les approximations des formules 

qui sont functions de très grandes nombres escrita l’any 1809 [Laplace, 1898, 349-353]. 

Aquesta demostració (vegeu annex B, C i D p. 76-78, dins de l’apartat C.2) tot i ser més 

simple que la de 1812 segueix sent molt complicada i es creu que no és adequada per a 

l’estudi de l’alumnat. 
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Per tal de no deixar de banda la “Llei de 

distribució normal” es decideix utilitzar el 

raonament utilitzat per De Moivre tot i que 

aquest no sigui un científic tant important com 

Laplace (vegeu annex A.11 i A.12). El motiu és 

perquè es té el document The normal 

distribution [Katz i Michalowicz, 2004, p. 40-57] 

el qual utilitza el text original de De Moivre 

però, gràcies a unes anotacions, se segueix 

més fàcilment el raonament. El text històric de 

De Moivre que se segueix és The Doctrine of 

Chances (1738). 

En aquest cas doncs, no s’utilitza solament el 

text històric sinó que es fa ús d’un text modern 

el qual, seguint el raonament del text clàssic, 

permet desenvolupar el concepte de “Llei de distribució normal” amb més facilitat. Es 

considera que és més útil per a l’alumnat perquè sense deixar de banda la nomenclatura i 

el vocabulari utilitzat per l’autor es pot seguir el raonament i es pot arribar a la formulació 

actual de la “Llei de distribució normal”. Gràcies a les anotacions de Katz i Michalowicz 

(2004, p. 40-57) s’obté un dossier profitós per als alumnes el qual té els beneficis 

esmentats de l’ensenyament a través de la història de la ciència. 

8.7. Mecànica de fluids 

L’assignatura de mecànica de fluids és un cas semblant a l’estadística ja que, tot i no 

pertànyer al temari del primer curs dels graus,  s’intenta que l’alumnat conegui el 

desenvolupament històric del “Principi de Bernoulli”. De fet, aquest principi es considera un 

tema clau al llarg dels estudis d’enginyeria. 

Com que actualment només es poden trobar les guies docents de les assignatures del 

primer curs dels nous graus en enginyeria, si es pren com a referència el Pla d’Enginyeria 

Industrial de 1994 “El principi de Bernoulli” es tracta a l’assignatura “Mecànica de fluids” al 

tema 3 titulat “Flux potencial, capa límit i turbulència”.  

 
Figura 8.5 Retrat de De Moivre (1667-1754) 
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El dossier (vegeu annex C.3 i C.4) conté una breu història del “Principi de Bernoulli” ja que, 

tot i que fos Daniel Bernoulli (1700-1782) qui en va fer el desenvolupament principal, altres 

científics van treballar el concepte sense donar però un resultat útil. En aquest cas però, en 

la visió històrica es pretén també explicar a l’alumnat la controvèrsia que hi hagué entre 

Bernoulli i el seu pare, Johann Bernoulli (1667). Daniel tot i fer per primera vegada el 

desenvolupament del “Principi de Bernoulli” no va presentar l’equació tal com es coneix a 

l’actualitat ja que no dominava el concepte de pressió (força sobre àrea). Fou el seu pare, 

Johann i Leonhard Euler (1707-1783), els que posteriorment van desenvolupar aquest 

concepte i van enunciar la fórmula tal com es presenta actualment. Aquest fet provocà que 

Johann intentés atribuir-se l’autoria del “Principi de Bernoulli” sense èxit ja que estudis 

posteriors han demostrat que hi va haver plagi del fill per part del pare per emportar-se els 

mèrits. Molts fets com aquest han succeït en la història de la ciència i, per tant, es 

considera adequat que l’alumnat en conegui algun cas com per exemple el del “Principi de 

Bernoulli”. 

El text que conté el desenvolupament del “Principi de Bernoulli” es troba al capítol XII de 

l’obra Hydrodynamica, sive de viribus et motibus fluidorum commentarii de 1738 escrita per 

Daniel Bernoulli [Bernoulli, 2005, p. 291-296]. Tal com es pot veure a la Figura 8.6 el 

raonament utilitzat és molt complicat i el resultat obtingut, degut a la manca de coneixement 

del concepte de pressió per part de Daniel Bernoulli, és molt diferent al que s’utilitza 

actualment. Aleshores, es decideix no incloure aquest text ja que no millora en cap aspecte 

l’aprenentatge del “Principi de Bernoulli” per part de l’alumne. 

En aquest moment es pensa en utilitzar textos posteriors com els de Johann Bernoulli o els 

d’Euler, tot i això, es creu que és més interessant mostrar el text original que no pas textos 

posteriors els quals contenen raonaments que no són coetanis a l’època en què sorgí la 

idea. Per aquest motiu, es pensa, com en el cas de l’estadística, utilitzar un text actual el 

qual segueixi el text original de Daniel Bernoulli però, que gràcies a les anotacions i 

comentaris que comparen els conceptes de l’època amb els actuals, es pugui seguir el 

raonament per tal que sigui útil per a l’alumnat. 
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Figura 8.6 Fragment del raonament de Bernoulli a l’Hydrodynamica [Bernoulli, 2005, p. 293] 

Es valoren diversos textos moderns però cap d’ells desenvolupa la idea de Bernoulli amb 

les eines que l’autor ho va fer, sinó que s’utilitzen conceptes i eines matemàtiques 

posteriors. Per altra banda, tot i entendre’s millor el procediment segueix tenint una dificultat 

elevada i es pensa que no és adequat per a l’ensenyament. 

Per tal de no eliminar tota la feina feta, finalment, es decideix fer un dossier “incomplet”, és 

a dir, que conté el context històric, la biografia però no conté la part posterior corresponent 

al text històric i a les qüestions, sinó que se cita una extensa bibliografia comentada la qual 

conté el desenvolupament de Bernoulli (vegeu annex C.3 i C.4). Es pensa que d’aquesta 

manera, si el professorat està disposat a desenvolupar una activitat històrica relacionada 

amb Bernoulli, disposarà d’una bibliografia degudament comentada per poder enfrontar-se 

a l’estudi del text clàssic de Bernoulli. 



Pàg. 48  Memòria 

 

9. Estructura dels dossiers 

Per a cadascuna de les matèries que es tracten s’ha dissenyat un dossier per a l’alumne i 

un altre per al professorat. El primer és el full de treball que ha de seguir l’alumne per tal de 

desenvolupar el concepte que s’ha decidit estudiar. El segon són les pautes que s’aconsella 

que el professorat segueixi per tal de desenvolupar la matèria i a més, també conté una 

resposta a les qüestions plantejades a l’alumne. Aquestes qüestions tal com s’ha comentat 

es poden utilitzar per a la avaluació continuada dels estudiants. 

9.1. Moment d’aplicació dels dossiers 

El moment d’aplicació dels dossiers dependrà dels objectius que la pròpia activitat 

persegueixi. Si, per exemple, el concepte que es treballa ja és conegut amb anterioritat per 

part dels alumnes, l’activitat es pot realitzar quan finalitza l’explicació del professorat. “Les 

lleis del moviment” de Newton (vegeu annexos A.5 i A.6) i “La llei de conservació de la 

massa” de Lavoisier (vegeu annexos A.7 i A.8) són un exemple d’aquesta aplicació. 

Ambdós conceptes són ben coneguts per part de l’alumnat i, per tant, el dossier pot servir 

per conèixer l’origen dels conceptes, veure la seva evolució i l’impacte que van tenir en la 

societat de l’època. En aquests casos, el professorat, així com el propi dossier, haurà de fer 

especial èmfasi a tot el que envolta al sorgiment del concepte més que al complex 

desenvolupament matemàtic de la idea. 

També es poden aplicar després de les explicacions del professorat tots aquells dossiers 

que tractin temes que són complementaris al temari de les assignatures, o aquells 

conceptes que no necessàriament explicaria el professorat en un curs convencional. 

Aquest podria ser el cas de “El triangle aritmètic” de Pascal (vegeu annexos A.3 i A.4) i “La 

resolució de l’equació cúbica” de Cardano (vegeu annexos A.1 i A.2). Aquests dos 

conceptes es consideren molt interessants i útils dins de la formació matemàtica de 

l’alumnat però no corresponen a cap part definida del temari de les assignatures. 

Aleshores, es considera oportú que es realitzin de manera autònoma per part dels alumnes 

i en sessions posteriors es posin en comú i s’aclareixin els dubtes amb l’ajuda del 

professorat. 

Un altre moment d’aplicació dels dossiers és abans de l’explicació del professorat. 

S’aconsella fer-ho així en aquells casos en què el desenvolupament del concepte que es fa 
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en el text històric es prou entenedor com perquè cada alumne, de manera autònoma, pugui 

deduir la idea que l’autor pretenia mostrar. Aquest és el cas de “El cicle i el teorema de 

Carnot” (vegeu annexos A.9 i A.10) en què el desenvolupament que es fa en el text històric 

es considera prou aclaridor perquè l’alumne pugui realitzar el dossier individualment i en 

sessions posteriors els estudiants posin en comú els resultats obtinguts. 

Una altra manera d’aplicar els dossiers és com a fil conductor de l’explicació del 

professorat. Aquest és el cas d’aquells textos històrics més complexes i que requereixen un 

seguiment més profund per part dels alumnes. Aquest pot ser el cas de “La distribució 

normal” de De Moivre (vegeu annexos A.11 i A.12) i el “Principi de Bernoulli” (vegeu 

annexos C.3 i C.4). Aquests dos conceptes són força complicats i es creu convenient que 

els dossiers se segueixin paral·lelament a les explicacions del professorat. D’aquesta 

manera, en una primera sessió el professorat pot parlar del context històric que envolta al 

text i a l’autor i, posteriorment, els alumnes poden treballar el text històric de manera 

individual com a feina per casa. En una segona sessió, es poden posar en comú les 

conclusions que s’han extret del text a fi que, amb l’ajuda del professorat, els estudiants 

puguin aclarir el concepte que es vol desenvolupar per tal que puguin realitzar el 

qüestionari de manera individual com a feina per casa. 

9.2. Procés que cal seguir en una activitat històri ca 

Per tal de desenvolupar correctament una activitat històrica s’ha d’intentar reconstruir el 

clima psicològic que envolta a cada moment que hagi suposat un salt qualitatiu en la 

història de la ciència. En aquest sentit és necessari conèixer el context històric des del punt 

de vista polític, social, econòmic i també científic. Conèixer la societat de l’època significa 

saber quines inquietuds envoltaven a les persones de l’època amb la qual cosa es poden 

aclarir els motius pels quals van sorgir molts conceptes científics. Per altra banda, és molt 

important conèixer en quin punt es trobava la ciència per tal de saber a què aspiraven els 

científics i quins objectius es marcaven. Un altre aspecte important és la competència entre 

científics per tal de ser els primers en descobrir nous conceptes. Això és molt interessant 

perquè permet conèixer camins diferents que porten als mateixos conceptes, la qual cosa 

és molt enriquidora en la formació dels alumnes. 

A més de conèixer el context històric també és necessari estar informat sobre la vida dels 

científics ja que ajuda a saber quines inquietuds tenien. Les vides dels científics són molt 
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formatives ja que, a més de sorprendre pels seus desenvolupaments primerencs que 

donaven lloc a noves formulacions de conceptes, acostumen a ser vides agitades pel que 

fa a les relacions amoroses i familiars. Cal remarcar també la gran devoció per la fe 

cristiana que tenien molts dels científics tractats. Aquests fets demostren una manera de fer 

molt individual, molt tancada, poc idònia per a les relacions socials. Aquest fet és 

interessant que es mostri a l’alumnat ja que segurament és una faceta dels científics 

totalment desconeguda per ells. 

Si el concepte o l’estudi de l’autor ho requereix, es poden incloure altres textos de l’obra 

històrica que es considerin d’interès per comprendre el concepte històric o, senzillament, 

siguin oportuns pel coneixement científic de l’alumnat. Aquest és el cas de “Les lleis del 

moviment” en mecànica fonamental (vegeu annex A.5) o la “Llei de conservació de la 

massa” en química I (vegeu annex A.7). En ambdós casos s’inclouen textos corresponents 

al prefaci o a les conclusions de les obres a fi de mostrar a l’alumnat quins eren els motius 

dels autors que van dur a desenvolupar els respectius conceptes o bé, quines 

conseqüències pretenien que tinguessin les noves idees formulades. 

9.3. Anàlisi de la demostració 

Quan és conegut el context històric i la biografia dels científics, els alumnes ja es poden 

endinsar en la lectura del text històric. Aquest ha de ser un text original i rellevant que 

contingui la demostració d’algun dels conceptes del temari de les assignatures triades. Per 

tal d’escollir el text adequat cal cercar entre l’enorme bibliografia de cadascun dels autors a 

fi de trobar aquella obra que conté per primera vegada, o bé de manera més clara, el 

concepte que es vol estudiar. En la major part dels casos la demostració de la idea apareix 

en un sol text i en textos posteriors s’utilitza el concepte sense necessitat de demostrar-lo 

una altra vegada. Si aquesta primera demostració es considera adequada per a l’alumnat 

és la que s’utilitzarà en els dossiers. En altres ocasions, però, en obres posteriors del 

mateix autor apareixen de nou les demostracions d’una manera més clara i més 

entenedora. En aquest cas doncs, és aconsellable utilitzar aquestes demostracions més 

desenvolupades a fi de facilitar la comprensió dels estudiants. 

En qualsevol cas, si és possible, la demostració del text per si sola ha de ser capaç de 

mostrar la idea que es vol transmetre a l’alumnat. És a dir, ha de mostrar quin és l’origen de 

la demostració, el camí seguit per formular-la i la conclusió final. En alguns textos però, 
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degut a la seva complexitat pel que fa a la nomenclatura emprada o als conceptes utilitzats, 

és necessària la utilització d’algun altre text de suport que ajudi a comprendre la 

demostració principal. Aquest és el cas de “La llei de la distribució normal” en estadística 

(vegeu annex A.11) que, degut a la seva dificultat, és necessari utilitzar textos actuals per 

tal de seguir la demostració correctament i, d’aquesta manera, satisfer els objectius que 

tenen els dossiers dissenyats. 

9.4. Elaboració del qüestionari 

Els objectius principals del qüestionari són que l’alumne sigui capaç de reflexionar sobre el 

concepte treballat i fomentar la capacitat d’investigació científica. El qüestionari està format 

per diverses preguntes que cadascun dels apartats del dossier des del context històric i la 

vida del científic fins a preguntes estrictament de la matèria triada. És necessari que es 

facin pautes del qüestionari i que s’estructuri correctament per tal que les preguntes 

fomentin l’anàlisi i la reflexió dels alumnes. A través del qüestionari s’han de destacar 

aquells aspectes del context històric, de l’autor i del text científic més rellevants i útils per als 

estudiants. 

Amb aquelles qüestions que fan referència a la història es vol que l’alumnat reflexioni sobre 

l’entorn que envoltava al desenvolupament de les idees, en molts casos, revolucionàries i 

quines foren les inquietuds dels científics que van portar a desenvolupar-les. Aquest 

vessant de la ciència possiblement és el més desconegut per ells ja que en cursos 

convencionals no es tracta aquest aspecte de la ciència que té molt a veure amb el 

desenvolupament de noves idees. Es vol doncs, mostrar una altra cara de la ciència més 

viva i propera a l’alumnat. 

La capacitat d’investigació sorgeix del fet de ser capaços d’arribar a eines que els siguin de 

profit en el desenvolupament de les diverses assignatures a través de les demostracions 

que apareixen en els textos històrics i de les seves pròpies conclusions. A més a més, ja 

que els dossiers contenen una llarga bibliografia complementària, si ho desitgen, poden 

seguir investigant en el concepte tractat, en l’obra escollida o en l’autor estudiat. D’aquesta 

manera es pretén despertar la curiositat cap a la investigació que moltes vegades en els 

cursos convencionals queda en segon terme però que, com l’alumnat comprova a través de 

la història, és totalment necessària pel progrés de la ciència. 
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9.5. Elaboració de l’avaluació 

En cadascun dels dossiers dissenyats hi podem distingir dues avaluacions. Per una banda, 

l’avaluació que fa cada alumne de l’activitat i per altra banda l’avaluació que fa el 

professorat de les qüestions contestades pels alumnes.  

L’avaluació de l’activitat es troba a la part final de tots els dossiers dels alumnes i consisteix 

en una taula en la qual els estudiants han de respondre si estan d’acord o no amb un 

conjunt d’aspectes i unes preguntes de resposta oberta. Aquesta valoració té com a 

objectiu estimar si l’activitat és capaç de mostrar el concepte que s’intenta transmetre i és 

prou entenedora pels alumnes. A més a més, també serveix per poder millorar i innovar de 

cara a futures aplicacions dels dossiers en l’ensenyament ja que els alumnes han de dir 

què traurien i què afegirien. Aleshores, aquesta avaluació per part de l’alumne té una doble 

finalitat, avaluar l’activitat que realitzen i plantejar possibles modificacions. 

L’avaluació de l’alumnat es realitza a partir de la valoració de les qüestions que han 

contestat els estudiants. Aquesta avaluació també té una doble finalitat, per una banda, a 

través de les qüestions els estudiants reflexionen sobre el tema que treballen des de tots 

els punts de vista, tant el context històric i social de l’autor com la part més científica, la 

comprensió del text històric i la demostració del concepte estudiat. A més, algunes 

qüestions són aplicacions directes dels nous conceptes treballats amb la qual cosa es pot 

valorar si l’alumne els ha entès o no segons si els sap aplicar correctament. Per altra 

banda, gràcies al qüestionari, el professorat pot avaluar als estudiants i incloure aquesta 

puntuació com a avaluació contínua de l’assignatura. El dossier del professorat, a més 

d’incloure les pautes que s’aconsellen seguir per treballar correctament el dossier, també 

contenen unes propostes de resposta a les qüestions plantejades. 

Ambdues avaluacions són indispensables en qualsevol activitat històrica ja que des del 

punt de vista històric la ciència és viva i, com a tal, la manera de transmetre-la també ho és. 

D’aquesta manera, una avaluació per part de l’alumnat que permeti millorar l’activitat és 

necessària. Per altra banda, el fet que l’alumne reflexioni i treballi els conceptes plantejats 

en l’activitat a través d’unes qüestions també és necessari ja que es considera un bon 

mètode d’aprenentatge. 
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9.6. Possibles resultats 

L’aplicació d’aquests dossiers en les assignatures dels graus pot tenir diversos resultats. El 

que es desitja és que els dossiers suposin una manera innovadora d’ensenyar en què 

l’alumne enlloc de rebre una classe magistral en la qual s’introdueixi un nou concepte, es 

demostri matemàticament i s’apliqui amb un conjunt d’exercicis i problemes, l’alumne sigui 

capaç de deduir la formulació d’un concepte de manera autònoma a partir d’un text històric 

en el qual l’autor demostra i defensa els motius pels quals va sorgir aquesta nova idea. Tot i 

això, el professorat té la missió d’introduir el tema a l’alumnat a fi que aquest  tingui present 

el context que envolta el concepte que desenvoluparà posteriorment. 

El fet que el professorat introdueixi el tema no implica que l’alumnat no desenvolupi el 

concepte a tractar de manera autònoma. La tasca del professorat serà encaminar a 

l’alumne abans de dur a terme l’activitat i, quan aquest l’hagi resolt, corregir-ne el 

qüestionari i fer totes les demostracions o els aclariments necessaris perquè l’alumnat 

comprengui completament els conceptes. 

Sempre que el dossier sigui funcional i, per tant, sigui capaç de transmetre els 

coneixements des de l’arrel del problema i tenint en compte l’evolució històrica de la idea i a 

més desenvolupi la reflexió científica de l’alumnat ,es pot considerar un bon resultat de 

l’aplicació del dossier. 
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10. Anàlisi d’una de les activitats: “El Cicle i el  

Teorema de Carnot”  

En aquest apartat s’analitza el disseny de les activitats preparades a través d’un exemple. 

El tema escollit és “El Cicle i el Teorema de Carnot” que s’estudia al capítol V titulat “Segon 

principi de la termodinàmica: màquines” del temari de l’assignatura Termodinàmica 

fonamental que forma part de les assignatures del Grau en Tecnologies industrials, del 

Grau en Enginyeria química i del Grau en Enginyeria de Materials. “El Cicle i el Teorema de 

Carnot” són dos conceptes àmpliament utilitzats en totes les assignatures dels graus que 

tracten els conceptes d’energia, treball, calor, etc.  

10.1. Temporització indicativa 

La temporització indicativa apareix a tots els dossiers i marca en quin moment s’aconsella 

implementar el dossier per tal que sigui el més profitós possible. De totes maneres, si el 

professorat ho creu convenient, el pot aplicar en un altre punt del desenvolupament del 

temari. 

Aquesta activitat està pensada per ser aplicada just quan es comença el tema V titulat: 

“Segon principi de la termodinàmica: màquines”. Aquest tema tracta els conceptes 

següents: “Cicle de Carnot”, tipus de màquines (tèrmiques, frigorífiques, termobombes), 

“Segon principi de la termodinàmica”, “Teorema de Carnot” i exemples de motors. 

Aleshores, una bona introducció del tema pot ser treballar amb el dossier dissenyat ja que 

desenvolupa el concepte de “Cicle i Teorema de Carnot” que serveix per entendre el 

“Segon principi de la termodinàmica”. (vegeu annex A p. 137, dins de l’apartat A.10) 

Aquesta activitat està dissenyada per implementar-la en dues sessions. En la primera el 

professorat explicarà o repassarà els conceptes previs necessaris per poder treballar el 

dossier sense problemes. Seguidament el professorat farà una breu introducció històrica de 

l’evolució de la termodinàmica fins a l’aparició dels conceptes de “Cicle i Teorema de 

Carnot”. Després de l’explicació, els estudiants estaran preparats per iniciar les lectures. El 

dossier es portarà a terme de manera autònoma i estudiants hauran de resoldre cadascuna 

de les qüestions plantejades. 
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En una segona sessió es posaran en comú les respostes del qüestionari. Segons el criteri 

del professorat, aquest podrà recollir els dossiers abans de la correcció en comú o després 

d’aquesta. Quan s’acabi la correcció, s’aconsella al professorat que segueixi l’explicació del 

tema V amb els conceptes de reversibilitat, exergia i “Segon principi de la termodinàmica”, 

ja que el dossier implementat es considera una introducció d’aquests nous conceptes. 

(vegeu annex A p. 145, dins de l’apartat A.10) 

10.2. Objectius i competències 

L’apartat d’objectius i competències és molt important ja que l’alumnat i el professorat han 

de conèixer quina és la finalitat de l’activitat, sobretot en el cas del professorat, saber 

quines de les competències que s’han de treballar durant el curs es tracten en el dossier. 

Tant al dossier de l’alumnat com al del professorat s’especifiquen quins són els objectius 

que es pretenen assolir amb la realització de l’activitat (vegeu annex A p. 125, dins de 

l’apartat A.9; i annex A p. 137, dins de l’apartat A.10). Els principals objectius d’aquest 

dossier són: mostrar l’evolució històrica de la termodinàmica abans i després de l’obra de 

Sadi Carnot (1796-1832); definir el “Cicle de Carnot” tal com l’autor l’estableix al seu tractat; 

i definir el “Teorema de Carnot” a partir de la seva obra i de les conclusions que en van 

extreure els científics posteriors.  

Un altre objectiu que apareix al dossier del professorat és el de destacar els beneficis de la 

història de la ciència com a eina per millorar l’aprenentatge dels estudiants. També 

s’especifiquen  aquelles competències que, segons l’EEES, es treballaran amb la 

realització d’aquesta activitat (vegeu annex A p. 137-138, dins de l’apartat A.10). Algunes 

d’aquestes són: l’anàlisi i síntesi, la gestió de la informació, l’aprenentatge i el treball 

autònoms, el raonament crític, etc. 

10.3. Conceptes previs 

En aquest dossier com en tots els que s’han dissenyat, s’inclou un apartat en el qual 

s’especifiquen aquells conceptes previs que es consideren que l’alumne ha de conèixer i 

dominar per tal de poder realitzar l’activitat amb èxit obtenint-ne els màxims beneficis. 

En aquest cas els conceptes previs necessaris són: l’entalpia, l’entropia i saber que el 

treball útil d’un cicle termodinàmic és l’àrea tancada per les corbes del procés (vegeu annex 
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A p. 139, dins de l’apartat A.10). Amb aquests conceptes previs es considera que qualsevol 

alumne pot realitzar sense cap problema les activitats proposades. 

10.4. Context històric i biografia 

Després dels conceptes previs necessaris per tal de realitzar correctament l’activitat 

proposada, els dossiers per a l’alumne contenen un context històric i una biografia de 

l’autor. Tal com s’ha comentat anteriorment, ambdós apartats són necessaris per tal de 

transmetre a l’alumnat quina era la situació social, política, econòmica i científica del 

moment, i per conèixer les causes de l’aparició de les noves idees científiques i els 

problemes que es plantejaven en aquells moments com ara millorar les màquines de vapor. 

S’explica el context històric on està immers l’autor del text que es treballarà posteriorment i 

se centra en aquells països en els quals l’autor va desenvolupar la seva teoria (vegeu 

annex A p. 125-126, dins de l’apartat A.9). 

Amb la biografia de l’autor s’intenta 

transmetre a l’alumne aquells 

episodis de la vida del científic que 

es poden considerar influents en el 

desenvolupament de les teories 

científiques posteriors. Per altra 

banda, en molts casos, la vida dels 

autors que s’han tractat estan 

plenes de curiositats: desenganys 

amorosos, llargues malalties, 

qüestions de protagonisme, etc. Es 

considera oportú transmetre a 

l’alumnat tota aquesta informació 

de tal manera que els autors 

esdevinguin persones més 

properes que no pas els genis 

desconeguts que apareixen en els 

llibres de text (vegeu annex A p. 

126-127, dins de l’apartat A.9). 

 
Figura 10.1 Retrat de Carnot (1796-1832). 
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10.5. Evolució històrica i de l’obra 

Els dossiers del professorat contenen unes pautes per explicar l’evolució històrica de la 

branca científica que es treballa abans i després del text escollit. Aquesta evolució històrica 

només apareix al dossier del professorat i es considera com a una introducció que farà el 

professorat per tal d’aclarir els conceptes previs. En el cas de la termodinàmica, aquesta 

introducció es realitzarà en la primera sessió tot explicant l’evolució històrica de la 

termodinàmica i s’aclariran els conceptes previs necessaris per poder realitzar l’activitat 

amb èxit (vegeu annex A p. 138-139, dins de 

l’apartat A.10). 

Seguidament, i en la mateixa sessió, el 

professorat farà una segona explicació que 

en aquest cas farà referència a l’obra que 

l’alumne treballarà. Es tractarà de la 

publicació de l’obra, de les edicions 

posteriors, de les parts de l’obra i de la 

influència que aquesta va tenir en la seva 

època. Aquesta part es creu convenient que 

l’expliqui el professorat en la primera sessió 

però també es trobarà en el dossier de 

l’alumne ja que conté informació molt 

important per poder comprendre 

correctament els conceptes que es tracten en 

el qüestionari. (vegeu annex A p. 139-141, 

dins de l’apartat A.10; i annex A p. 127-128, 

dins de l’apartat A.9) 

10.6. El text 

Tots els apartats que es troben abans del text es consideren necessaris en qualsevol 

activitat històrica (vegeu la secció 9.2 de la memòria). Conèixer i entendre els apartats 

precedents és fonamental per poder analitzar el text que segueix de manera correcta 

extraient-ne tot allò que farà que l’alumne pugui formular de manera autònoma una teoria 

vàlida sobre algun concepte científic. El text és el nucli central del dossier de l’alumnat ja 

 
Figura 10.2 Portada del Réflexions de 1824. 
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que conté la informació més important que, juntament amb el context històric, ajudarà a 

l’alumnat a entendre millor el concepte tractat i a respondre correctament el qüestionari del 

dossier. 

En el cas de la termodinàmica s’inclou un text de l’obra Réflexions sur la puissance motrice 

du feu et sur les machines propres à developper cette puissance (1824) [Jou, 1999, p. 18-

20], més coneguda com a Réflexions. Aquest text és una traducció catalana de l’obra 

original de Carnot i conté la descripció del “Cicle de Carnot” a partir del moviment que 

realitza un pistó quan varien les propietats físiques de l’aire que l’envolta. Aquest text és 

molt intuïtiu i comprensible i, gràcies al seu llenguatge lleuger, facilita la comprensió del 

concepte. S’ha considerat oportú mostrar aquest text a l’aula ja que la descripció de Carnot 

que hi apareix és molt visual i permet dibuixar sense massa complicacions el “Cicle de 

Carnot”.  

Seguidament s’inclou un text de Lord Kelvin (1824-1907) titulat On the dynamical theory of 

heat, with numerical results deduced from Mr. Joule’s equivalent of a thermal unit, and M. 

Regnault’s observations on steam (1851) [Jou, 1999, 96-97]. Kelvin descriu el “Teorema de 

Carnot” amb paraules entenedores a partir de la lectura dels textos de Carnot i de Rudolf 

Clausius (1822-1888). Si no s’inclou cap text de Carnot que faci referència al “Teorema de 

Carnot” és perquè aquest tot i descriure’l indirectament no en fa cap descripció acurada i és 

Kelvin qui anys més tard desenvolupa el concepte. Ja que el “Teorema de Carnot” és un 

concepte molt important, es creu convenient la utilització d’un text històric més entenedor 

que clarifiqui la idea que es vol transmetre. D’aquesta manera, és més profitós l’estudi del 

text de Kelvin sobre el “Teorema de Carnot” que no pas el de Carnot. (vegeu annex A p. 

128-130, dins de l’apartat A.9) 

10.7. El qüestionari 

El qüestionari és la part del dossier que serveix perquè l’alumne desenvolupi tot el que ha 

après al llarg del dossier i perquè el professorat pugui valorar el treball de l’alumne. Les 

qüestions fan referència al context històric, a la biografia de l’autor, a l’evolució històrica del 

concepte i al text científic que s’ha treballat. Pel que fa al text clàssic, tan es demana la 

demostració com l’aplicació en petits exercicis. (vegeu annex A p. 130-133, dins de l’apartat 

A.9) 
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En el cas de la termodinàmica, el qüestionari consta de vuit preguntes. La primera pretén 

que l’alumne reflexioni sobre quina és la influència de l’obra de Carnot en el 

desenvolupament de la termodinàmica i si aquesta va arribar en el moment de la publicació 

del text o quan altres autors van desenvolupar més profundament les idees de Carnot. Amb 

aquesta pregunta es pretén que l’alumne sigui capaç d’observar que l’obra de Carnot en el 

moment de la seva publicació no va tenir massa ressò però que, més tard, gràcies a les 

obres de científics posteriors va esdevenir clau per formular les bases de la termodinàmica i 

dels seus principis. 

Una segona pregunta fa referència al fet de considerar a Carnot com a un científic o com a 

un enginyer. Aquesta pregunta es deu al fet que l’obra de Carnot estava destinada als 

enginyers de l’època per tal que milloressin les seves màquines de vapor. Tot i això, la 

influència de l’obra en el camp de l’enginyeria va ser minsa i no va ser fins al cap d’uns 

anys que es van aplicar les seves lleis a l’enginyeria. Amb aquesta qüestió l’alumne ha 

d’analitzar l’evolució històrica de la termodinàmica i l’estructura de l’obra Réflexions per tal 

d’adonar-se de tots aquests aspectes. 

En les dues preguntes següents, l’alumnat representa el “Cicle de Carnot” primer tal com 

l’autor ho fa en el text a través del moviment dels pistons i, seguidament, amb la 

representació d’un diagrama pressió-volum i temperatura-entropia. Amb aquesta qüestió es 

pretén que l’alumnat “tradueixi” el que l’autor redacta en el text, en els diagrames que els 

estudiants utilitzaran al llarg de l’assignatura. Si els estudiants són capaços de dibuixar 

correctament aquests diagrames es pot considerar que han comprès el concepte de “Cicle 

de Carnot”. 

Les tres preguntes següents fan referència al “Teorema de Carnot”. En la primera els 

estudiants desenvolupen el concepte de rendiment a través dels diagrames que han 

dibuixat anteriorment i aconsegueixen la fórmula del rendiment de Carnot que també és de 

gran utilitat al llarg de l’assignatura. En les dues preguntes següents es clarifica el fet que 

aquest rendiment és el màxim que es pot obtenir de tal manera que queda totalment definit 

el concepte de “Teorema de Carnot”. 

En l’última pregunta del qüestionari s’aplica el “Rendiment de Carnot” per tal de comprovar 

si l’alumne ha entès o no el concepte de “Teorema de Carnot”. Tal com es pot comprovar, 

el qüestionari serveix perquè l’alumne reflexioni amb el text per tal d’aprendre, de manera 
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autònoma, aquells conceptes que el professorat, en una sessió convencional, els hauria 

explicat. 

10.8. L’avaluació 

En tots els dossiers dissenyats hi ha dues avaluacions, la que fa l’alumne de l’activitat per 

tal de recollir les seves impressions sobre tot el que ha treballat en el dossier i l’avaluació 

de l’alumnat que fa el professorat a través del qüestionari. 

L’avaluació de l’alumnat són les qüestions que se li proposen i estan resoltes al dossier del 

professorat. Consisteixen en unes respostes de les qüestions plantejades als estudiants per 

tal que es pugui valorar la feina que han fet i el nivell de comprensió assolit del tema tractat 

(vegeu annex A p. 141-145, dins de l’apartat A.10). Si es resolen les qüestions a l’aula en 

comú, el professorat pot acabar de perfilar les respostes dels estudiants de tal manera que 

els conceptes estudiats quedin totalment definits i de la manera que s’utilitzaran en la resta 

de temes de l’assignatura. Cal remarcar que l’objectiu principal de l’avaluació de l’alumnat 

no només és l’obtenció d’una nota que es pugui utilitzar en l’avaluació contínua, sinó una 

manera de determinar el nivell de comprensió i d’aprenentatge dels conceptes treballats. 

L’avaluació de l’activitat es troba al final del dossier de l’alumnat (vegeu annex A p. 134, 

dins de l’apartat A.9) i consisteix en una graella que l’alumne ha d’omplir segons si està 

d’acord o no amb les afirmacions que s’hi fan. També hi ha una preguntes de resposta 

oberta. Totes aquestes preguntes serveixen al professorat per valorar l’efectivitat del 

dossier i per poder fer millores en futures aplicacions.  

Els dossiers dissenyats no són activitats tancades sinó unes eines que han de millorar 

l’aprenentatge dels estudiants i, per tant, han d’acomplir les seves necessitats. Si el sistema 

utilitzat no té l’èxit esperat cal canviar-lo, ja sigui a través del qüestionari o buscant un text 

històric més apropiat per tractar els conceptes escollits. Aquesta avaluació de l’activitat té 

aquesta funció de millora i de reflexió per part del professorat. 

10.9. Bibliografia 

Tant el dossier de l’alumnat com el del professorat conté una àmplia bibliografia comentada 

per tal que es pugui aprofundir en els temes tractats tant pel que fa a l’autor del text, a 

l’època històrica o als conceptes científics desenvolupats (vegeu annex A p. 135-136, dins 



Implementació de la història de la ciència en els nous Graus en Enginyeria Pàg. 61 

 

de l’apartat A.9; i annex A p. 146-147 dins de l’apartat A.10). En el cas de la bibliografia 

recomanada per al professorat també conté articles els quals parlen de l’aplicació de la 

història de la ciència en la branca científica que es tracta. D’aquesta manera es pretén 

despertar l’interès del professorat per a la història de la ciència a fi que l’utilitzin en altres 

aplicacions de les assignatures que ensenyen i per ressaltar-ne tots els beneficis. 
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11. Anàlisi d’alguns resultats pilots 

Per tal de poder avaluar la utilitat dels dossiers per transmetre les idees desitjades i assolir 

el objectius marcats prèviament, es creu convenient experimentar-ne alguns d’ells per tal de 

poder-los millorar i per enriquir el contingut d’aquesta memòria. 

Els dossiers s’han posat a prova en diversos col·lectius estudiantils. Per una banda, s’han 

implementat a l’Assignatura de Lliure d’Elecció (ALE) del pla antic dels estudis d’enginyeria 

industrial i enginyeria química titulada “Els orígens i l’evolució de l’àlgebra”; a l’assignatura 

obligatòria “Càlcul I” dels nous Graus en Enginyeria; i a l’assignatura “Matemàtiques del 

segle XXI per a secundària” del Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat de Matemàtiques de d’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC. 

11.1. Implementació en una Assignatura de Lliure El ecció 

Aquesta assignatura forma part de l’oferta d’assignatures de lliure d’elecció de l’ETSEIB del 

curs acadèmic 2010/2011. Pertany al departament de Matemàtica Aplicada I de la UPC, 

s’imparteix a l’ETSEIB, té una càrrega docent de 3 crèdits, s’ofereix a l’alumnat durant el 

primer quadrimestre de cada curs acadèmic i té caràcter presencial. 

Es considera que qualsevol estudiant de primer cicle d'una carrera tècnica o científica pot 

cursar-la, en especial si es disposa dels coneixements matemàtics de primer cicle es podrà 

fer un seguiment més còmode de l'assignatura. 

Aquesta assignatura vol estudiar i analitzar, a través de la història, aspectes matemàtics de 

la integració de l’àlgebra i la geometria. El curs se situa dins la línia de treball que intenta 

entendre els processos dins del seu propi context, en termes del coneixement matemàtic i 

de les intencions amb què es treballava més que en termes del que succeirà després. 

L’assignatura segueix el camí històric de les matemàtiques a través del desenvolupament 

de la resolució de l’equació de segon grau. Per aquest motiu, es considera adequat 

treballar el dossier destinat a l’assignatura d’Àlgebra lineal ja que en aquest es treballa la 

resolució de l’equació cúbica i es pensa que pot servir com a ampliació per a l’alumnat que 

cursa aquesta ALE. 

Els alumnes que cursen l’ALE durant el primer quadrimestre del curs acadèmic 2010/2011, 

pertanyen, bàsicament, als estudis, del pla antic, d’enginyeria química. Per aquest motiu i 
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tenint en compte que es considera que l’alumnat d’aquesta ALE té un cert interès per a la 

història de la ciència, es creu convenient proposar que treballin també, de forma voluntària, 

el dossier destinat a l’assignatura Química I. 

11.1.1. Àlgebra lineal 

Nou alumnes de l’ALE van realitzar el dossier d’Àlgebra lineal (vegeu annex B.1). Primer de 

tot cal tenir en compte que els alumnes no van respondre cap de les qüestions de caràcter 

conceptual del dossier (qüestions de la 1 a la 4). Així ho va indicar la professora de l’ALE 

per manca de temps. Per tant, els alumnes només van resoldre les qüestions pràctiques 

(qüestions de la 5 a la 8). 

El primer problema que van tenir va ser que no es van veure en cor de respondre la qüestió 

5 ja que no van entendre tot el procediment geomètric utilitzat per Cardano en el seu text 

original per tal d’obtenir l’equació cúbica. L’objectiu d’aquesta pregunta era que els 

alumnes, a través del fragment original que té un fort contingut geomètric, fossin capaços 

de traduir aquest desenvolupament geomètric a expressions algèbriques. D’aquesta 

manera, obtindrien la fórmula per resoldre les equacions cúbiques. Van trobar el 

desenvolupament geomètric summament difícil de seguir i la mateixa professora, 

reconeixent la dificultat d’aquest, els va recomanar que no el fessin i que passessin a la 

següent qüestió. 

Aleshores, un dels primers canvis que es veu que cal fer al dossier d’Àlgebra lineal es 

treure la part geomètrica del qüestionari ja que sinó aquesta qüestió dificulta la comprensió 

dels conceptes i aquest no és l’objectiu de l’activitat. 

Els alumnes desenvolupen la qüestió 6 sense cap dificultat. Aquest qüestió permet obtenir 

la fórmula per resoldre les equacions de tercer grau. Les dues següents qüestions, 7 i 8, 

són dues aplicacions directes de la fórmula de Cardano. En aquestes no hi ha cap 

problema de comprensió de l’activitat, alguns alumnes fan petits errors de càlcul que, en 

cap cas, estan relacionats amb l’enunciat de les qüestions (vegeu exemples de dossiers 

fets pels alumnes a l’annex D.1). 

Com a conclusió, es decideix suprimir la qüestió 5 de caràcter purament geomètric i, a 

petició, de la professora de l’ALE una de les preguntes teòriques, la 4 que fa referència a la 

importància de trobar fórmules per resoldre equacions de diferents graus al llarg de la 
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història de les matemàtiques. Es pensa que, per una banda, no és una pregunta que millori 

la comprensió del text de Cardano i, per altra banda, s’aconsegueix reduir lleugerament la 

llargada del dossier. Per tant, se suprimeixen les qüestions 4 i 5 del dossier d’Àlgebra lineal 

(vegeu el dossier després d’aquestes modificacions a l’annex A.1). 

11.1.2. Química I 

Tal com s’ha comentat, degut a la procedència dels alumnes de l’ALE també s’implementa, 

de forma voluntària, el dossier de Química I (vegeu annex B.3). En aquest cas, col·laboren 

5 alumnes i se’ls demana que siguin molt crítics amb el dossier per tal de poder copsar els 

errors o aquells punts que caldria modificar. 

Es corregeixen cadascuna de les qüestions i, en general, els estudiants les responen 

correctament. Dos dels alumnes, tenen força dificultats per reflexionar sobre el text de 

Lavoisier i extreure’n les idees que busca la realització de l’activitat. Es creu, però, que 

aquests dos alumnes no van reflexionar profundament el text ja que les respostes són molt 

curtes i fins i tot l’avaluació de l’activitat és molt breu. Ja que la resta dels alumnes 

responen correctament a les preguntes es consideren les qüestions ben formulades i que 

assoleixen els objectius marcats per l’activitat de Química I. (vegeu exemples de dossiers 

fets pels alumnes a l’annex D.2) 

Seguidament, s’analitza detingudament l’avaluació de l’activitat ja que és aquesta la que 

permet millorar diversos aspectes del dossier. A la Taula 11.1 es mostren els resultats de la 

valoració numèrica de l’activitat (vegeu annex B, C i D  p. 58, dins de l’apartat B.3). 

Aspectes 
Puntuació 

mitjana 

Amb aquesta activitat he entès els conceptes que s’hi platejaven 7,6 

Aquesta activitat té una proporció de teoria i pràctica correcta 3,6 

Crec que aquesta activitat té una dificultat elevada 5 

L’estructuració dels continguts és correcta 8,2 

Crec que la història de la ciència és útil per comprendre nous conceptes 6,6 

Taula 11.1 Mitjana de la valoració numèrica de l’activitat  

(0 = totalment en contra, 10 = totalment a favor) 
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L’aspecte “Amb aquesta activitat he entès els conceptes que s’hi plategen” puntuat amb un 

7,6, que significa que els alumnes hi estan a favor, permet concloure que aquesta activitat 

defineix correctament el concepte de “conservació de la massa” tal com Lavoisier ho fa a la 

seva obra clàssica. 

De l’aspecte “Aquesta activitat té una proporció de teoria i pràctica correcta” puntuat amb 

un 3,6, se’n dedueix que l’alumnat troba a faltar part pràctica a l’activitat i que, per tant, és 

necessari incloure-hi alguna activitat d’aplicació directa de la “Llei de conservació de la 

massa”. 

L’aspecte “Crec que aquesta activitat té una dificultat elevada” ha estat puntuat amb un 5 

amb la qual cosa es dedueix que l’activitat té una dificultat normal, ni molt fàcil ni molt difícil. 

Es creu que aquest resultat és positiu ja que si l’activitat és molt fàcil l’alumnat, 

possiblement, no treballarà els textos amb profunditat i, per tant, no reflexionarà com es 

pretén. I si l’activitat, en canvi, és molt difícil, pot provocar desinterès per part de l’alumne i 

tampoc s’assolirien els objectius fixats. Es creu doncs, que una dificultat mitjana és 

adequada pels dossiers dissenyats. 

De l’aspecte “L’estructuració dels continguts és correcta” puntuat amb un 8,2 se’n dedueix 

que els alumnes troben que, en general, els continguts del dossier són adequats i permeten 

treballar correctament el concepte de “conservació de la massa”. Finalment, de l’aspecte 

“Crec que la història de la ciència és útil per comprendre nous conceptes” puntuat amb un 

6,6 se n’extreu que els alumnes, amb aquesta experiència d’aplicació de la història de la 

ciència a la didàctica, creuen que la història pot millorar l’aprenentatge de les ciències. Tot i 

això, es pensa que, amb més aplicacions de la història de la ciència en l’ensenyament, 

aquests alumnes podrien copsar millor els beneficis de la història com a eina per a 

l’aprenentatge. 

Pel que fa a les preguntes obertes, les respostes són molt variades. A la pregunta “Què és 

el que més t’ha agradat?” responen coses molt variades de tal manera que no se’n pot 

extreure aspectes en comú. En general, destaquen apartats del dossier que els han 

agradat més però, en cap cas, coincideixen. 

A la pregunta “Què és el que menys t’ha agradat?” responen la quantitat de text que conté 

el dossier comparat amb el nombre de preguntes. D’aquestes respostes es dedueix que és 

necessari escurçar el dossier per tal que els sigui més amè. A la pregunta “Trauries alguna 
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cosa?” responen coses variades com ara el discurs preliminar, el context històric, etc. Tot i 

això, es creu que aquests apartats són necessaris i que, enlloc de treure’ls del dossier, és 

millor reduir-ne el seu contingut. 

A la pregunta “Afegiries alguna cosa?” responen “alguna part pràctica”, amb la qual cosa es 

fa evident la necessitat d’incloure-hi alguna pregunta pràctica. Pel que fa a les 

observacions, algun d’ells respon que les qüestions semblen una comprensió lectora del  

text, un altre en destaca la importància per als futurs químics, algú destaca la subjectivitat 

d’algunes preguntes, etc. 

Com a conclusió, es creu necessari reduir la llargada del text en cadascun dels apartats per 

fer un dossier més “amè” i, per altra banda, s’afegirà alguna pregunta pràctica per equilibrar 

els conceptes amb els procediments (vegeu l’annex A.7 amb els canvis efectuats). 

11.2. Implementació en una assignatura obligatòria de Grau 

11.2.1. Càlcul I 

S’ha implementat el dossier de càlcul (vegeu annex B.2) en dos grups de l’assignatura 

“Càlcul I” del primer curs del Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials de l’ETSEIB 

durant el primer quadrimestre del curs acadèmic 2010-2011. Un total de 26 alumnes han 

realitzat l’activitat. 

La gran majoria han respost sense problemes les preguntes teòriques (de la 1 a la 3) amb 

la qual cosa es pot deduir que han analitzat correctament els textos que se’ls plantejaven i 

n’han sabut extreure les idees més rellevants. Pel que fa a la preguntes pràctiques (de la 4 

a la 7), alguns d’ells no n’han respost l’última, se suposa degut a la manca de temps ja que 

aquesta qüestió és força extensa (vegeu annex B, C i D p.42, dins de l’apartat B.2). De 

totes maneres, en general, els resultats que han obtingut en les preguntes pràctiques són 

correctes i, per tant, es pot afirmar que han comprés les diverses aplicacions del triangle 

aritmètic que es pretenen practicar amb aquestes qüestions. (vegeu exemples de dossiers 

fets pels alumnes a l’annex D.3) 

Pel que fa a l’avaluació de l’activitat, a la Taula 11.2 apareixen els resultats obtinguts. 
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Aspectes 
Puntuació 

mitjana 

Amb aquesta activitat he entès els conceptes que s’hi platejaven 7,5 

Aquesta activitat té una proporció de teoria i pràctica correcta 7,7 

Crec que aquesta activitat té una dificultat elevada 5,9 

L’estructuració dels continguts és correcta 8,6 

Crec que la història de la ciència és útil per comprendre nous conceptes 7,3 

Taula 11.2 Mitjana de la valoració numèrica de l’activitat  

(0 = totalment en contra, 10 = totalment a favor) 

Amb els resultats anteriors es pot concloure que l’activitat és de profit per als alumnes i no 

té una dificultat elevada. Per altra banda, els estudiants valoren positivament la història com 

a recurs docent. Segons les preguntes d’avaluació de l’activitat de caràcter obert el que els 

alumnes valoren més positivament és el fet de conèixer el triangle aritmètic i les seves 

propietats i aplicacions. A més, alguns d’ells, també valoren el fet de conèixer la història de 

l’època i la biografia de l’autor. 

Pel que fa als punts que menys els ha agradat, semblen estar d’acord en el fet que hi ha 

massa teoria i troben feixuga la lectura de tots els textos. Amb aquest aspecte, es fa palès 

que són alumnes d’enginyeria ja que valoren més positivament el fet de resoldre exercicis 

de caràcter pràctic que no pas preguntes de reflexió sobre els textos. Per tal de millorar en 

aquest sentit els dossiers, es creu convenient reduir considerablement la llargada dels 

textos perquè no siguin tan feixucs per als alumnes. La reducció dels textos, però, no 

suposa suprimir cap dels apartats ja que es consideren tots ells importants perquè 

l’estudiant comprengui correctament el tema que es tracta. 

Pel que fa als canvis que farien els alumnes en el dossier, en general, no consideren 

necessari que s’hagi de treure res, alguns d’ells coincideixen en què cal reduir la llargada 

dels textos. Pel que fa a les coses que hi afegirien, alguns opinen que caldria algun altre 

exemple. De totes maneres, es considera que els exemples que ja apareixen són suficients 

ja que la majoria són capaços de resoldre correctament els exercicis i, a més, si s’inclouen 

més exemples augmentarà la llargada del dossier i aquest és un factor que cal tenir en 

compte. 
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Com a conclusió, es redueix la llargada dels textos de manera que es disposa d’un dossier 

més amè per a l’alumne i en el qual s’acompleixen els objectius d’anàlisi i de raonament 

que es busquen amb la seva implementació (vegeu annex A.3). 

11.3. Implementació en el Màster de Formació del Pr ofessorat 

L’objectiu general del Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, és capacitar per a 

l’exercici de la docència amb una especialització pedagògica que aporta un perfil que 

possibilita la inserció laboral. El responsable d’aquest màster és l’Institut de Ciències de 

l’Educació de la UPC i hi col·laboren diversos departaments de la UPC: Departaments de 

Matemàtica Aplicada I, II i III i el Departament d’Estructures a l’Arquitectura. 

Les activitats docents dissenyades en aquest projecte s’han implementat a l’assignatura 

titulada “Matemàtiques del segle XXI per a secundària” en el tercer capítol que porta per 

títol “Elements de la història de les matemàtiques per a secundària”. Aquesta assignatura té 

42 hores (7 crèdits), dels quals 12 hores (2 crèdits) són d’història de les matemàtiques. 

L’objectiu d’aquesta part del temari del Màster és aportar elements d’història per a millorar 

l’ensenyament de les matemàtiques a l’educació secundària. 

11.3.1. Àlgebra lineal 

En primer lloc, 29 alumnes del màster han realitzat el dossier d’Àlgebra lineal referent a la 

resolució de l’equació cúbica de Girolamo Cardano. La gran majoria han contestat 

cadascuna de les 8 qüestions plantejades al dossier (vegeu annex B.1). Com a valoració 

global cal esmentar que han raonat correctament les qüestions tenint en compte la 

proposta de resolució de les qüestions del dossier del professorat. En casos puntuals han 

contestat algunes qüestions de manera molt breu, però són casos molt concrets. Cal tenir 

en compte que aquest màster està dirigit a futurs professors i, per tant, el nivell de 

raonament i de comprensió, en general, és més elevat que en els casos dels estudiants de 

l’ALE i del grau en enginyeria. 

De totes maneres, els futurs professors no han pogut resoldre la cinquena pregunta que fa 

referència al desenvolupament geomètric del text de Cardano degut a la seva elevada 

dificultat. Tots els alumnes n’han començat el raonament però han estat incapaços 
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d’acabar-lo. Per aquest motiu, tal com s’ha deduït també en l’aplicació d’aquest dossier a 

l’ALE s’eliminarà aquesta qüestió. 

Pel que fa a l’avaluació de l’activitat no tots els estudiants l’han realitzat però, tot i això, 

s’avaluaran els resultats (vegeu Taula 11.3). 

Aspectes 
Puntuació 

mitjana 

Amb aquesta activitat he entès els conceptes que s’hi platejaven 7 

Aquesta activitat té una proporció de teoria i pràctica correcta 6,2 

Crec que aquesta activitat té una dificultat elevada 7,2 

L’estructuració dels continguts és correcta 7,4 

Crec que la història de la ciència és útil per comprendre  nous conceptes 8,6 

Taula 11.3 Mitjana de la valoració numèrica de l’activitat  

(0 = totalment en contra, 10 = totalment a favor) 

 

Observant els resultats obtinguts, es pot deduir que l’activitat acompleix els objectius fixats 

tot i que caldria millorar la proporció teòrica i pràctica de l’activitat. Pel que fa a les 

preguntes d’avaluació de caràcter obert els alumnes responen que els ha agradat 

particularment el context històric, la biografia de l’autor i el fet d’aprendre matemàtiques a 

través dels passos que van seguir els autors en les seves obres clàssiques. Ja que el 

màster està destinat a futurs professors d’ESO i batxillerat, els estudiants del màster 

consideren que els seus futurs alumnes poden tenir certes dificultats per comprendre 

aquest dossier. Tot i això, es creu que el nivell és adequat per a estudiants universitaris i si 

s’hagués d’aplicar en alumnes d’altres nivells educatius caldria adequar cadascuna de les 

qüestions que es plantegen. 

Pel que fa el contingut, tots ells consideren que caldria eliminar la qüestió número 5 que fa 

referència al desenvolupament geomètric i que d’aquesta manera es disposaria d’un 

dossier complet que permetria comprendre adequadament els conceptes que s’hi 

proposen. 

Aleshores, tal com s’ha esmentat en l’apartat 11.1.1 de la memòria, s’eliminarà la cinquena 

qüestió degut al seu elevat grau de dificultat i perquè no aporta nous coneixements als 
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alumnes i també s’eliminarà una qüestió teòrica per equilibrar el contingut amb la pràctica. 

La pregunta teòrica escollida és la 4 que es pregunta “Perquè creus que la resolució 

d’equacions ocupa una part tan important de la història de les matemàtiques?”, ja que 

aquesta té molta relació amb la 3, “Quins són els principals motius que fan de l’Artis 

Magnae una obra important de les matemàtiques?”. Amb la pregunta 3 es vol destacar els 

avenços en matemàtiques que conté l’obra de Cardano entre els quals cal destacar la 

resolució d’equacions. Aleshores, es creu que la pregunta 4 no és necessària ja que els 

objectius que persegueix, pel que fa al raonament de l’alumne, ja s’assoleixen amb la 

pregunta anterior. 

Una vegada efectuats aquests canvis, es disposa d’un dossier amb una proporció de teoria 

i de pràctica més adequada (vegeu annex A.1). 

11.3.2. Càlcul I 

25 alumnes del màster han realitzat el dossier de Càlcul I referent al triangle aritmètic de 

Blaise Pascal. Gairebé tots els alumnes han respost cadascuna de les 7 preguntes 

plantejades al dossier (vegeu annex B, C i D p. 40-42, dins de l’apartat B.2). La totalitat dels 

alumnes han respost correctament les tres primeres preguntes de caràcter teòric. D’aquest 

resultat se n’extreu que han sabut analitzar correctament els textos i, a més, han raonat 

correctament aquells aspectes que es pretenia destacar amb les qüestions plantejades. 

Per altra banda, les quatre següents qüestions (de la 4 a la 7), de caràcter pràctic, també 

s’han resolt correctament en la majoria dels casos però cal destacar dos aspectes que han 

provocat un error freqüent en els alumnes. En primer lloc, a la qüestió 4 “Dibuixa el triangle 

fins a la cinquena fila i dedueix la fórmula general de la suma de cadascuna de les files del 

“Triangle de Pascal”, els alumnes no han considerat, tal com se suposava en la resolució 

de l’exercici, que la primera fila del triangle era la zero. Per aquest motiu, la meitat dels 

alumnes han considerat la primera fila com a la número 1 i, per tant, han obtingut el resultat 

2n-1, enlloc del que s’esperava (2n). Aleshores, es creu convenient posar una nota en 

l’enunciat de la qüestió en la qual s’avisi als alumnes que han de considerar la primera fila 

com a la fila 0. 

Un altre error comú en alguns alumnes es troba a la qüestió 7 “Troba l’expressió general de 

la suma de potències de 3r grau emprant les propietats dels nombres del triangle aritmètic”. 

En aquesta pregunta alguns d’ells consideren que (2!)·2 és igual a 4!. Aquest resultat és 
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erroni ja que (2!)·2 = 4 i aquest resultat es pot comprovar fàcilment. En aquest cas, no hi ha 

cap manera d’assabentar als alumnes d’aquest aspecte a través de l’enunciat i, per tant, es 

creu que podrà ser un error que es repeteixi però que no és fruit d’una mala redacció de la 

qüestió. La resta de preguntes de caràcter pràctic han estat contestades correctament per 

tots els alumnes.  

Pel que fa a l’avaluació de l’activitat no tots els estudiants l’han realitzat però, tot i això, 

s’avaluaran els resultats (vegeu Taula 11.4). 

Aspectes 
Puntuació 

mitjana 

Amb aquesta activitat he entès els conceptes que s’hi platejaven 8 

Aquesta activitat té una proporció de teoria i pràctica correcta 8 

Crec que aquesta activitat té una dificultat elevada 8,2 

L’estructuració dels continguts és correcta 7,8 

Crec que la història de la ciència és útil per comprendre  nous conceptes 8,4 

Taula 11.4 Mitjana de la valoració numèrica de l’activitat  

(0 = totalment en contra, 10 = totalment a favor) 

Observant els resultats obtinguts, es pot deduir que l’activitat acompleix els objectius fixats i 

que no sembla necessari fer cap canvi en el dossier dissenyat. Tot i això, segons les 

preguntes d’avaluació de l’activitat de caràcter obert es pot arribar a la conclusió que molts 

alumnes consideren que l’activitat és massa llarga. Això pot provocar que els alumnes quan 

hagin acabat de llegir cadascuna de les parts inicials estiguin desmotivats per respondre les 

qüestions que són, sens dubte, l’apartat del dossier en què l’alumne analitza i raona sobre 

els textos que ha llegit. Per aquest motiu es reduirà la part inicial dels textos perquè la 

realització del dossier no sigui excessivament feixuga. 

En general, els alumnes valoren molt positivament que en aquest dossier es destaquin 

tantes propietats del triangle aritmètic així com les aplicacions en altres camps de les 

matemàtiques. Finalment, algun d’ells considera que les preguntes pràctiques són massa 

complicades per a alumnes de secundària però, tenint en compte, que aquests dossiers 

estan dissenyats per ser implementats a l’ensenyament universitari no es creu que això 

sigui un problema. 
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Com en el cas de la implementació del text de Càlcul I en una assignatura obligatòria de 

Grau, es conclou que és necessari reduir la llargada dels textos, així com aclarir l’enunciat 

de la qüestió 4. Amb aquests canvis, s’obté un dossier més amè per als estudiants i en el 

qual s’acompleixen els objectius d’anàlisi i raonament que es busquen amb la seva 

implementació (vegeu annex A.3). 
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12. Impacte ambiental 

L’impacte ambiental i social d’aquest projecte és el mateix que pot provocar, per exemple, 

la confecció de l’examen d’una assignatura o la redacció de la pautes que cal seguir per dur 

a terme una determinada pràctica. 

La implementació d’aquest projecte suposa un consum de recursos de diverses 

naturaleses: 

- Energia: per fer funcionar l’ordinador i la impressora, la il·luminació i climatització del 

lloc de treball del professorat i els possibles desplaçaments d’aquests. 

- Paper: per a les impressions dels dossiers. 

- Tinta o tòner: per poder fer les impressions dels dossiers. 

Ja que aquest projecte se centra en una institució pública, la UPC, es creu oportú incloure 

en aquest apartat els criteris que regeixen aquesta institució en termes de sostenibilitat i 

impacte ambiental i que seran d’aplicació quan s’implementin els dossiers. 

12.1. Criteris d’impacte ambiental i de sostenibili tat de la UPC 

A l’article 93 dels estatuts de la UPC de 2003 publicats al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya número 3982 el dia 7 d’octubre [DOGC, 2003], s’estableix que “La Universitat 

Politècnica de Catalunya, conscient de la importància de l’impacte social i ambiental de les 

activitats científiques, tecnològiques, humanístiques i artístiques, així com dels problemes 

ètics suscitats per algunes d’aquestes activitats, ha d’oferir matèries relacionades amb 

aquestes qüestions en el marc dels plans d’estudis, d’acord amb el seu compromís amb el 

desenvolupament humà i material sostenible, respectuós amb el medi ambient i amb les 

generacions futures.” 

És en aquest context on s’emmarca el Pla UPC Sostenible 2015 [UPC, 2006] amb el qual la 

UPC vol ser una organització proactiva envers el desenvolupament sostenible i contribuir, 

tant des de la seva especificitat com a organització acadèmica com des del context en què 

es troba al progrés social. 
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L’estratègia a seguir s’orienta en una data clau, l’any 2015, que és la data que es fixa 

Nacions Unides per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. És també, un 

temps suficientment llarg per produir canvis profunds, i alhora suficientment curt per poder 

esperar veure’n els resultats. Es preveu que aquesta estratègia es concentri en dos plans 

successius per als períodes 2006-2010 i 2011-2015. 

S’estableixen tres nivells, des dels quals la UPC es compromet amb el medi ambient: 

- Com a ens formador de persones, es procurarà que aquestes siguin conscients de 

la importància de tenir present el medi ambient. 

- Com a centre de recerca, s’introduirà el medi ambient en les seves activitats 

d’investigació, intensificant la recerca ambiental amb l’objectiu de millorar la qualitat 

de vida i poder transferir ciència, tecnologia i plantejaments respectuosos amb el 

medi ambient a la societat. 

- Com a institució, es vetllarà perquè totes les activitats realitzades en el seu si 

produeixin l’impacte ambiental més baix possible. 

12.2. Particularitats ambientals d’aquest projecte 

Tota l’activitat relacionada amb l’implementació dels dossiers que es dissenyen en aquest 

projecte s’hauran de desenvolupar tenint en compte el mínim impacte ambiental, 

minimitzant el consum de matèries primeres com el paper i incorporant el reciclatge 

d’aquest. 

A fi de reduir el consum de paper, es pot evitar imprimir la part inicial dels dossiers dels 

alumnes que contenen tots els textos per tal que els llegeixin directament des de l’ordinador 

i d’aquesta manera només sigui necessari imprimir la part del qüestionari i de l’avaluació de 

l’activitat. De totes maneres, no es creu adequat que això sigui obligatori ja que moltes 

persones prefereixen llegir sobre paper enlloc de fer-ho a través de la pantalla. 

Aleshores, quan el professorat plantegi les activitats als estudiants, pot penjar la 

documentació al Campus Virtual i aquests decidiran si imprimir-s’ho tot o bé només 

imprimir-se la part del qüestionari segons les seves pròpies preferències. 
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13. Pressupost 

Les despeses econòmiques d’aquest projecte bàsicament es basen en dos conceptes: el 

salari del professorat i el cost d’imprimir els dossiers per als alumnes i per al professorat. 

Pel que fa al primer concepte, es considera que les hores que dedicarà el professorat per 

dissenyar els dossiers i per avaluar les respostes dels alumnes són hores comptabilitzades 

en el propi horari de cada professor i, per tant, no cal considerar més hores de les que 

marca el contracte de cadascun d’ells. Les hores dedicades per dissenyar els dossiers són 

equiparables a les que actualment pot dedicar un professor en preparar el temari d’un cert 

capítol d’una assignatura, o a les dedicades per preparar i dur a terme una pràctica o a les 

que necessita per avaluar una determinada activitat que formi part de l’avaluació contínua 

de l’alumne. 

Pel que fa a la impressió dels dossiers, es pensa que pot integrar-se en el pressupost 

actual de cadascun dels departaments per fer impressions i còpies de documents però, ja 

que els dossiers tenen una llargada considerable, seguidament es realitzarà el pressupost 

de les impressions d’un dossier qualsevol en base al nombre mitjà d’alumnes d’una 

assignatura i tenint en compte la llargada mitjana dels dossiers dissenyats en aquest 

projecte. 

Ja que la majoria de dossiers dissenyats corresponen al primer curs de les titulacions del 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, del Grau en Enginyeria Química i del Grau 

en Enginyeria de Materials, es tindrà en compte el nombre d’alumnes matriculats del primer 

curs d’Enginyeria Industrial i Enginyeria Química del curs acadèmic 2009-2010. No es té en 

compte l’Enginyeria de Materials ja que abans de l’adequació dels estudis de l’ETSEIB a 

l’EEES, aquesta titulació era de segon cicle. 

Durant el curs 2009-2010 van entrar, de nou accés, 474 alumnes per Enginyeria Industrial i 

75 per a Enginyeria Química, 549 alumnes en total. Pel que fa a la llargada dels dossiers, la 

mitjana de pàgines que tenen els dossiers dels alumnes és de 14 pàgines i els del 

professorat és de 9 pàgines. Pel que fa al nombre de professors per a cada assignatura, es 

considera que de mitjana 5 professors imparteixen una mateixa assignatura durant un 

quadrimestre. 
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Per tal de reduir les despeses així com l’impacte ambiental, es considerarà que totes les 

impressions seran en blanc i negre. A la Taula 13.1 es detalla el pressupost d’impremta. 

 
Persones 

Pàgines per 

dossier 

Total 

pàgines  

Preu 

unitari (€) 
Total (€) 

Impressions en blanc i 

negre (estudiants) 
549 14 7686 0,04 307,44 

Impressions en blanc i 

negre (professorat) 
5 9 45 0,04 1,8 

    Total 309,24€ 

Taula 13.1 Despeses d’impremta per a cadascuna de les assignatures. 

A la vista dels resultats, el cost per a cadascuna de les assignatures en les quals 

s’implementin els dossiers dissenyats en aquest projecte serà de 309,24€ de mitjana. 

Evidentment, si el nombre de pàgines o bé el nombre d’alumnes de les assignatures és 

inferior als valors que s’han tingut en compte en aquest càlcul, disminuirien les despeses 

d’impremta. 

Una possible alternativa per reduir les despeses econòmiques dels dossiers i, alhora, 

minimitzar l’impacte ambiental, consisteix en imprimir, solament, les pàgines corresponents 

al qüestionari evitant d’aquesta manera la part corresponent als textos que és la que té un 

nombre de pàgines més elevat. Això significa que el professorat haurà de penjar el dossier 

complet per a l’alumne al Campus Virtual de l’assignatura a fi que se’l puguin descarregar i 

treballar-lo adequadament. Si es té en compte que, de mitjana, les pàgines que formen el 

qüestionari i l’avaluació de l’activitat de cada dossier són 4, es té (Taula 13.2): 

 
Persones 

Pàgines per 

dossier 

Total 

pàgines  

Preu 

unitari (€) 
Total (€) 

Impressions en blanc i 

negre (estudiants) 
549 4 2196 0,04 87,84 

Impressions en blanc i 

negre (professorat) 
5 9 45 0,04 1,8 

    Total 89,64€ 

Taula 13.2 Despeses d’impremta per a cadascuna de les assignatures. 

(reduint el nombre de pàgines impreses dels dossiers dels alumnes) 
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D’aquesta manera, el cost es redueix un 71% i, per tant, aquesta es considera la millor 

alternativa. En aquest cas, però, pot ser que alguns alumnes prefereixin imprimir-se els 

dossiers de manera individual per comoditat. Si fos així, es reduirien les despeses 

d’impremta per part dels departaments però l’impacte ambiental seria similar a la primera 

alternativa. De totes maneres, si els alumnes reciclen els dossiers després d’haver-los 

treballat, millorarà l’aspecte de la sostenibilitat. 
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Conclusions 

El fet d’adequar els estudis de l’ETSEIB a l’EEES és un moment idoni per implementar la 

història de la ciència en els nous plans d’estudi ja que és una gran eina pel 

desenvolupament personal dels estudiants, a través de la qual poden adquirir habilitats i 

competències transversals. La història dóna un vessant cultural de la ciència que, tot i ser 

necessari, actualment no és massa present en els estudis de l’ETSEIB. 

El principal inconvenient a l’hora de fer aquest projecte és gairebé no tenir models d’altres 

universitats, essent les activitats originals. Un segon punt a destacar és el fet d’utilitzar 

textos clàssics originals i no una història general. La utilització d’aquests textos per a 

l’ensenyament universitari, en alguns casos, és pioner al món i significa que l’alumnat 

analitza els textos que es van redactar per formular les grans teories amb els beneficis que 

aquest sistema té. El fet d’utilitzar textos originals és una gran tasca pel dissenyador dels 

dossiers, ja que cal trobar-ne el fragment més adequat, traduir-lo i, en molts casos, afegir-hi 

les anotacions necessàries perquè els alumnes el comprenguin adequadament. 

Es pot concloure que la història permet desenvolupar les habilitats transversals des de dos 

vessants. En primer lloc, els escassos resultats obtinguts en altres universitats i en la nostra 

suggereixen que la història permet desenvolupar l’esperit investigador dels alumnes, la qual 

cosa és molt positiva tant en l’aprenentatge com en els futurs llocs de treball. És una forma 

d’aprenentatge autònom que representa un nou mètode de treball en comparació amb el 

tradicional que, alhora, desenvolupa la motivació de l’estudiant. En segon lloc, els resultats 

que s’han obtingut en aquest projecte indiquen que els alumnes valoren positivament les 

activitats dissenyades i creuen que la història és una bona eina per desenvolupar diversos 

aspectes que es tracten en els estudis d’enginyeria. Per altra banda, el professorat també 

ho creu així tot i que al principi es pot mostrar escèptic si no està acostumat a treballar amb 

la història. Aquests tipus d’activitats permeten al professorat conèixer la capacitat dels seus 

alumnes per resoldre els problemes que ells mateixos es plantegen i valorar les seves 

capacitats com a investigadors. 

Es recomana que tots aquells professors que vulguin aplicar la història a l’aula, 

implementin, en primer lloc, els dossiers que es plantegen aquí i que a través de les 

avaluacions de les activitats validin o millorin aquells aspectes que considerin necessaris. 
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Agraïments 

En primer lloc voldria agrair la col·laboració al professor Carles Puig Pla, ja que ell fou el 

primer que em va introduir en el camp de la història de la ciència i qui em va aconsellar, en 

primera instància, per escollir un tema adequat per al meu projecte i em va recomanar, com 

a directora, a la Maria Rosa Massa. 

Seguidament voldria agrair a la directora d’aquest projecte, la Maria Rosa Massa Esteve, la 

seva paciència al llarg d’aquest any i tota la feina que ella també ha fet: des d’encarar-me 

cap als apartats que calia treballar, fins a posar-me en contacte amb tots aquells 

professionals que, gràcies a la seva experiència, sabia que em podrien donar un cop de mà 

per dur a terme el projecte. Les seves correccions, les hores dedicades i, sobretot, les 

ganes, s’agraeixen profundament. 

Agrair també la col·laboració del professor Toni Roca qui sempre ha tingut una orella 

posada a tot allò que parlàvem amb la Maria Rosa al despatx i m’ha donat consells per tal 

de poder presentar avui aquest projecte. 

També vull agrair la col·laboració dels professors Pere Grapí i José Luis Martín Godoy els 

quals han revisat els dossiers de Química i de Termodinàmica fonamental, respectivament. 

Quan tot just els dossiers estaven embastats, ells se’ls van mirar amb bons ulls i em van 

donar uns molt bons consells que em van ajudar a rectificar ambdós dossiers i afrontar els 

altres amb un aire renovat. 

Agrair al professor Xavier Granados els ànims que em va donar per tirar endavant aquest 

projecte i pels seus consells sobre els dossiers de física i, especialment, el dossier de 

mecànica de fluids. 

Agraeixo la col·laboració dels professors Joaquim Puig i Fàtima Romero ja que han tingut la 

valentia d’implementar els dossiers de Càlcul I al Grau el qual imparteixen classe tenint en 

compte l’atapeït temari de l’assignatura i la poca experiència universitària dels estudiants 

nous. 

Voldria agrair també la col·laboració desinteressada dels alumnes de l’Assignatura de Lliure 

Elecció “Els orígens i l’evolució de l’àlgebra”, ja que voluntàriament van ser els primers 

conillets d’índies del meu projecte. També vull agrair als alumnes del Màster en Formació 
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del Professorat les seves recomanacions i propostes que m’han estat molt útils per enllestir 

els dossiers d’Àlgebra Lineal i Càlcul I. No em vull deixar tampoc als alumnes del Grau que 

“no tant voluntàriament”, però no menys importants, han resolt els dossiers de Càlcul I i 

gràcies a les seves avaluacions he pogut millorar aspectes importants i que m’havien 

passat per alt dels dossiers. 

Finalment, i sense restar importància, vull agrair a tota la família i amics la seva paciència 

durant aquest “llarg” any en què han hagut d’escoltar, potser massa vegades, el mot “PFC” 

sortint de la meva boca, amb les penes i glòries corresponents. Aquest projecte també l’heu 

confeccionat vosaltres! 

Per acabar, vull donar les gràcies, per avançat, a totes aquelles persones (anònimes ara 

mateix) que espero i desitjo que en un futur utilitzin els dossiers presentats en aquest 

projecte per ser implementats a l’aula. Que els critiquin, que els millorin, que els retoquin, 

que els validin, que en dissenyin de nous, però que, sobretot, implementin la història de la 

ciència a l’aula. 

Gràcies a tots i a totes! 

Cordialment, 

 

Lluís Tuset i Serra  

Granollers, gener de 2011 
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