
PRESENTACIÓ 

Ens complau poder tornar a presentar-vos de nou l’edició de les Actes de la Jorna-

da sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament. Sens dubte, això és un símptoma 

de la bona salut de la Jornada. Les diferents sessions de comunicacions de la tret-

zena jornada van cobrir tots els àmbits temàtics proposats, posant en relleu l’estat 

actual de les recerques que es duen a terme en la nostra àrea i mostrant aporta-

cions d’intervenció directa a l’aula per a fer visible la història de la ciència en els 

ensenyaments secundaris i universitaris. La conferència a càrrec del professor 

Agustín Adúriz Bravo va permetre visualitzar algunes aproximacions didàctiques 

basades en diferents «modes de racionalitat» presents en materials d’història de la 

ciència utilitzats com a recursos d’aprenentatge.

Aquesta jornada va servir també per a explorar la conveniència d’introduir 

sessions temàtiques. En aquest sentit, es va vehicular la posada en marxa de la 

sessió sobre «Altres formats per a la història de la ciència a l’aula» per a constatar 

la idoneïtat d’altres espais alternatius a l’aula com ara: exposicions (reals o vir-

tuals) i itineraris urbans per a recuperar el patrimoni material de la ciència i, tam-

bé, itineraris educatius virtuals per a abordar la temàtica ciència-gènere amb el fil 

conductor de la història de la ciència. 

La iniciativa de dur a terme aquesta sessió va propiciar, al seu torn, la propos-

ta d’una altra sessió temàtica sobre «La història de la ciència als màsters de secun-

dària». La presentació de les experiències dels cursos d’aquest màster per a la 

formació del professorat de secundària a la Universitat de València, la Universitat 

de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de 

Catalunya no tan sols va permetre conèixer les diferents aproximacions didàcti-

ques de cada universitat sinó, també, les dificultats estructurals en l’organització 

dels cursos. La sessió va propiciar un intens debat en el qual les aportacions dels 

alumnes d’aquests cursos van resultar força enriquidores.

Finalment, voldríem destacar que enguany el lliurament del Premi Antoni 

Quintana Marí per a treballs de recerca al batxillerat en l’àmbit de la història de la 

ciència, la tècnica i les matemàtiques, va anar acompanyat d’una breu i excel·lent 

presentació del treball premiat. L’èxit d’aquesta presentació ens obliga a repetir 

aquest format en les properes edicions del premi. 
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