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1.-  Introducció:

1.1.-  Antecedents del tema objecte del treball.

El projecte parteix de la necessitat que tenim els professors de
secundaria de l’àrea de ciències, de disposar de textos dels grans
científics en català per poder-los treballar amb els alumnes. La
història del nostre país pesa notablement sobre l’actual realitat, i
molts dels materials dels que disposen les llengües normalitzades,
com poden ser traduccions dels textos dels grans científics de la
història de la humanitat, encara no és possible trobar-los fàcilment en
la nostra llengua. Malauradament són encara massa pocs els textos
dels científics més rellevants de la història de la ciència, que han
estat traduïts al català.

Alhora, científics del nostre país, que han fet aportacions
significatives a la ciència, són encara molt poc coneguts. I fins i tot,
texts de científics que van treballar en el nostre país sense fer grans
aportacions, poden ser utilitzats per entendre aspectes científics i
alhora la nostra realitat històrica.  El projecte, també volia donar un
impuls al coneixement dels científics del nostre país, i recuperar així
una part de la nostra història col�lectiva en l’àmbit de la història de la
ciència.

En els darrers anys, i a part del que ha estat la meva dedicació
fonamental com a professional de l’ensenyament, he dedicat bona
part del meu temps a la formació com a historiador de la ciència, i a
la investigació en aquest àmbit. Vaig començar a aprofundir en
aquest camp després de prop de quinze anys d’experiència com a
professor de secundaria, convençut de la seva importància com a
eina didàctica.

Els meus estudis anteriors, així com diferents treballs d’història de
la ciència que he realitzat, m’han permès poder afrontar aquest
projecte amb suficients coneixements previs. En aquest sentit vaig
començar a principis dels anys noranta el master en Història de les
Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona, aconseguint
posteriorment la suficiència investigadora i el doctorat. A més, la
formació aconseguida em va permetre donar classes d’història de la
Biologia a la UAB entre els anys 1998 i 2001, col�laborar en diferents
projectes d’investigació sobre història de la ciència, i formar part
activa de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
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filial de l’Institut d’Estudis Catalans.  Durant aquests darrers anys he
escrit diversos materials sobre història de la ciència en diferents
revistes especialitzades i llibres, alguns dels quals estan relacionats
amb l’ús de la història de la ciència com a eina didàctica.
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1.2.-  Explicació del tema.

Així dons, el treball d’aquesta llicència ha consistit en iniciar un
procés que permeti anar solucionant les dues mancances a les que
m’he referit anteriorment.

Per una banda la mancança de texts de científics rellevants
traduïts al català pel seu ús a l’ensenyament secundari. En molts
casos els texts no han estat traduïts, i sovint, en els casos que ho han
estat, són bastant difícils de localitzar.  Per tant s’ha tractat, en
primer lloc, de seleccionar alguns d’aquests texts, de buscar-ne la
seva traducció, i en cas que no existís fer-la directament o buscar
alguna persona competent que pogués fer-ho.

Per altra banda, la història de la ciència desenvolupada a
Catalunya no te gairebé cap paper a l’ensenyament secundari, ni dins
de la història general ni dins de les classes de ciències. He tractat
també de posar a disposició de la comunitat educativa alguns texts
de científics catalans que permetin servir d’eina didàctica i, alhora,
recuperar una part de la nostra història col�lectiva.

En cap cas he pensat que aquesta mitja llicència pogués omplir el
buit de materials al que m’acabo de referir. He tractat de posar a
disposició de la comunitat educativa, i especialment del professorat,
alguns materials útils, als quals es pogués accedir-hi fàcilment. Però
el meu màxim interès s’ha centrat en iniciar una proposta que pugui
ampliar-se amb la participació d’altres persones interessades,
garantint-ne la rigorositat.

En realitat estic convençut que aconseguir arreplegar el materials
per a omplir aquestes notables mancances, només pot ser fruit d’una
tasca col�lectiva. Per aquesta raó, el resultat més important d’aquesta
llicència hauria de consistir en ser un primer pas que permeti
desenvolupar un model que possibiliti que, qualsevol professor de
secundaria o historiador de la ciència, pugui aportar texts científics
que consideri d’interès per a l’ensenyament secundari en la llengua
originaria i traduïts al català, per a posar-los a disposició de la
comunitat educativa, a través d’una eina suficientment potent a
internet.
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1.3.-  Objectius i resultats proposats.

El objectiu material era construir una pàgina web on els professors
poguessin trobar fàcilment alguns textos de científics rellevants
adients per a l’ensenyament, tant en la seva llengua original com
traduïts al català, fent especial esment a científics catalans.

Un segon objectiu era el de iniciar un procés per tal de possibilitar
que es pogués construir un pàgina molt més amplia, on diferents
professors i historiadors de la ciència poguessin introduir aquells texts
d’interès que puguin utilitzar d’altres professors.

Si be es primer objectiu es fàcil d’avaluar, i la pàgina web ha estat
construïda, el segon, en no tenir un suport material és molt més
difícil d’avaluar. No obstant, hi han algunes dades interessants. Per
una banda cal dir que en la mateixa pàgina web he contat amb la
col�laboració d’altres altres cinc professors de secundaria, Jesús  M.
Montserrat, Pere Grapí, Raimon Sucarrats, Núria Solsona i Francesc
Barca. En aquest sentit la pàgina ja es fruit d’un treball de
col�laboració.

Per altra banda la iniciativa ha estat presentada a membres dels
diferents col�lectius que treballen en història de la ciència a
Catalunya. Haig de dir que la resposta sempre ha estat molt positiva,
probablement el que cal en organitzar-la.

Un moment important en la posta en marxa d’aquest procés, serà
la presentació de la pàgina en la IV Jornada sobre la història de la
ciència i l’ensenyament, que es celebrarà a Barcelona els dies 16 i 17
de novembre. En aquesta ocasió ens trobarem diferents professionals
interessats en la història de la ciència i en l’ensenyament, i a partir
del projecte que he elaborat, espero poder debatre la forma de posar
a la xarxa molts més recursos en aquest camp garantint-ne la
qualitat.

La pagina web, l’aspecte material del projecte, consta de les
següents parts:

En primer lloc una curta presentació on s’inclou l’e-mail de l’autor
per tal de poder entrar en contacte amb els usuaris i millorar la
pàgina a partir del suggeriments.

En segon lloc una taula on per cada text apareixen les següents
informacions: Autor, matèria, tema, idioma original, document
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original i dificultat. Des de la taula hi ha un enllaç que permet anar
directament a qualsevol dels trenta cinc texts.

A continuació es troben els trenta cinc texts. Cada text té la
mateixa organització que inclou a més dels texts, en la llengua
originària i traduït al català, i d’una imatge, les referències
bibliogràfiques, webs interessants amb el seu enllaç directe, i altres
dades complementàries.

Per a la majoria dels texts seleccionats s’han pogut posar tots els
apartats referits en el paràgraf anterior, amb algunes excepcions. En
un cas no s’ha pogut localitzar cap imatge que adeqüés als objectius.
I pel que fa a les traduccions, els texts en català lògicament no ha
calgut traduir-los, i el texts en castellà tampoc s’han traduït ja que la
competència dels usuaris els permet llegir directament el text
original; i sempre és millor llegir un text en la llengua en que l’autor
el va escriure, ja que qualsevol traducció, per bona que sigui, mai pot
ser del tot fidedigna.

Per altra banda s’ha sigut molt rigorós en les referències
bibliogràfiques per tal que qualsevol usuari pugui localitzar els texts.

Pel que fa a les webs interessants i altres dades complementàries,
he sigut molt restrictiu. Solament he posat aquelles realment molt
interessants que poden ser útils, així com altres dades que m’han
semblat imprescindibles.

Per altra banda he volgut que l’ús de la pàgina web fos el més fàcil
possible, sense voler-la carregar amb informació, que podent ser
d’algun interès, dificultés el seu ús. Cal dir a més, que en la
configuració actual, crec que he aconseguit que l’ús de la pàgina sigui
fàcil, però està saturada. Una possible pàgina que proporcionés al
professorat de secundaria un ventall de texts suficient de les diferents
matèries científiques, crec que no hauria de tenir menys d’uns dos-
cents texts. L’actual configuració de la pàgina web no permetria un ús
àgil amb un nombre de texts tan gran, raó per la qual caldria fer una
revisió del disseny inicial.

Els textos s’han seleccionat en funció de la seva utilització en el
desenvolupament del currículum de l’ESO de ciències de la naturalesa
i de les disciplines científiques del batxillerat. No obstant, i donada la
rellevància dels científics seleccionats, podrien ser utilitzats també en
diferents àrees, com llengües, tant catalana com castellana o llengües
estrangeres, o en àmbits tecnològics i de ciències socials.
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2.-  Treball dut a terme:

2.1.-  Disseny del pla de treball.

En el projecte presentat s’havia elaborat un disseny del pla de
treball estructurat en les quatre fase següents:

 La primera fase:

1. Primer esbós de la pàgina web.
2. Consultes a especialistes en informàtica per tal de
evitar, en el possible, errors de disseny.
3. Localització de pàgines anàlogues a la proposada
que permetin recollir idees d’altres fonts.
4. Treball concret de disseny de la pàgina.

La segona fase:

1. Revisió dels programes de ciències de secundària
per a localitzar  aquells temes en què sigui més
interessant la utilització de textos de científics, i on
aquest treball didàctic pugui ser més ampli i rendible
pedagògicament.
2. Un cop determinats els primers temes, es farà la
selecció dels científics a incloure en aquesta primera
etapa de la pàgina. Es comptarà amb l’assessorament
de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la
Tècnica, del Centre d’Estudis d’Història de les Ciències,
del Grup de Recerca Consolidat Francesc Salvà,  i
d’altres entitats.

La tercera fase:

1. Localització dels textos més adients per a
desenvolupar els temes escollits.
2. Buscar dades complementàries relatives a la
biografia del científic seleccionat.
3. Localitzar imatges relacionades amb el tema o amb
el científic per a  incloure-les a la pàgina web
4. Buscar aquells links que puguin ser d’interès pels
usuaris de la pàgina
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5. Desenvolupar les orientacions didàctiques adients.

La quarta fase inclourà:

1. La introducció dels textos, les imatges, les dades i
els links seleccionats, així com les orientacions
didàctiques

A la pràctica aquesta teòrica separació de les fases no s’ha
donat; els diferents aspectes del desenvolupament del projecte han
anat avançant de forma més o menys paral�lela.

En relació al primer esbós de pàgina que formava part de la
primera fase del projecte, el vaig fer ràpidament, però sense conèixer
suficientment els aspectes informàtics. Tan sols sabia, en un primer
moment, els continguts bàsics que havia de tenir, i que el seu ús
havia de ser molt senzill. No volia que, com succeeix massa sovint,
les dificultats de localització i d’ús de la pàgina, desanimés la seva
utilització per part dels seus destinataris fonamentals, els professor
de secundària.

Per altra banda no vaig localitzar pàgines anàlogues a la xarxa.
Però si que vaig localitzar un nombre considerable de pàgines
d’història de la ciència útils pel projecte.

Les consultes fetes a especialistes en informàtica en aquesta
primera fase, en van convèncer de la necessitat de fer un curs
d’informàtica sobre la construcció de pàgines web. La meva intenció
era fer aquest curs durant el primer semestre, i per aquesta raó en
vaig matricular en un curs del Col�legi oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya. Malauradament, el curs
es va suspendre en la convocatòria d’octubre, i aquest fet condicionà
enormement el desenvolupament del projecte.

Finalment vaig iniciar el curs de Creació de planes web el 6 de
febrer, i el vaig acabar el 17 d’abril. Així dons, el treball definitiu de
disseny de la plana no el vaig poder fer fins al mes d’abril, tot i que
bona part del material necessari ja l’havia anat organitzant amb
anterioritat.

Un moment important pel desenvolupament de projecte va ser la
presentació del mateix en el marc de la IX Trobada d’Història de la
Ciència i de la Tècnica, celebrada a Girona del 16 al 19 de novembre
del 2006. En aquesta reunió vaig presentar una comunicació amb el
títol de “Els grans científics en català a l’ensenyament secundari” on
explicava el projecte pel que havia aconseguit aquesta llicència de
mitja jornada retribuïda.
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La iniciativa va ser molt ben rebuda, fent-se palesa la gran
mancança de recursos informàtics d’història de la ciència en català, i
la seva escassetat en altres llengües. Aquesta mancança no es
limitava als recursos orientats a l’ensenyament secundari, sinó que es
feia extensiva al recursos per a tots els nivells d’ensenyament i fins i
tot pels propis investigadors. Aquesta situació va crear alguna
confusió en haver d’explicitar que el meu projecte havia de dirigir-se
fonamentalment a l’ensenyament secundari, no poden abastar altres
camps.

Aquesta presentació pública també em va permetre fer una
primera crida a la col�laboració que ha tingut els seus fruits concrets.
Per una banda, com ja he manifestat, deu dels texts que inclou la
plana provenen de col�laboracions directes. Però, i més important, al
llarg d’aquests mesos he pogut comprovar com molts professors són
conscients de la necessitat de desenvolupar projectes d’aquestes
característiques, i que alguns d’ells estan disposats a col�laborar i
tenen materials que poden ser de notable interès. Tal sols cal posar
en marxa un projecte rigorós que els permeti col�laborar amb
confiança.

Les fases segona i tercera es van anar desenvolupant de forma
simultània. Tot i que la tasca fonamental de selecció la vaig fer jo
personalment, també hi van col�laborar altres professors.

De totes maneres, cal dir que la tasca de localització dels
originals dels texts va ser més difícil del que esperava. En molts
casos, texts localitzats i utilitzats en traduccions al castellà o a
d’altres llengües, no tenien les referències bibliogràfiques rigoroses
que permetessin la  localització dels originals, ja que sovint es
limitaven a posar el títol de l’obra, i no sempre de forma correcta. En
altres casos, però, vaig tenir l’agradable sorpresa de poder trobar
materials importants a la xarxa.

La darrera fase va començar en finalitzar el curs de creació de
planes web, és a dir, a mitjans d’abril. Disposava d’aproximadament
una cinquantena de texts de diferents autors en diferents nivells
d’elaboració, en condicions de ser incorporats a la pàgina.

En el procés de construcció de la plana en vaig desestimar uns
quants. La raó principal va ser en relació a l’ús de la pàgina. La
grandària de la mateixa començava a dificultar-ne el seu ús. Com ja
he comentat, el creixement del projecte demanarà una revisió del
disseny original de la pàgina.

En la selecció final dels 35 texts que s’inclouen a la plana,
lògicament predominen els texts de biologia, la meva especialitat.
Però a l’hora de fer la tria he volgut incloure el màxim d’idiomes
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originals i de matèries, i per això m’ha estat molt útil la col�laboració
d’altres professors. En la versió final que presento, dels 35 texts, 25
han estat seleccionats per mi i els deu restants són fruit de la
col�laboració d’altres professors. D’aquesta forma constitueix una
petita mostra del que es podria aconseguir, si poguéssim
desenvolupar un projecte en el que participessin molts més
professors i historiadors.
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2.2.-  Metodologia emprada.

La metodologia emprada es desprèn del que s’ha explicat a
l’apartat anterior. Per una banda, ha estat necessari decidir el
programa informàtic a utilitzar. Per això m’ha calgut apropar-me a les
eines informàtiques existents, i decidir-me per aquella que, a més de
donar bons resultats, fos capaç d’utilitzar-la amb els meus
coneixements. Per prendre aquestes decisions ha estat necessari fer
les consultes pertinents a persones amb més coneixements i
experiència en aquest camp, a més de fer el curs de Creació de
planes web al que ja m’he referit.

Per a la selecció de texts i autors, he consultat diferents llibres
d’història de la ciència, antologies i llibres de text. I com ja he dit,
també he rebut la inestimable col�laboració d’altres professors de
secundària, que han permès que a la plana hi hagi texts de matèries
de les que no tinc prou coneixement.

Durant bastants mesos la tasca fonamental ha consistit en fer un
arxiu d’autors, texts i dades complementàries. En alguns casos la
localització ha estat senzilla, en altres ha estat força més difícil, i en
altres encara no he aconseguit localitzar el text originari.

Un element a considerar és la localització de les traduccions al
català. Del món clàssic disposem de la gran col�lecció Bernat Metge,
tot i que algun text concret ha estat traduït per un professor de llatí.

En alguns casos en que no he localitzat cap traducció al català,
he traduït personalment el text si em creia competent en la llengua,
com he fet amb alguns texts escrits originalment en francès o en
anglès. En algun altre cas, com en un text de Linné en llatí, he hagut
de demanar ajut de persones competents.

La part final del procés ha consistit en engalzar el diferents
elements. Havia escollit com a programa el dreamweaver MX i en
primer lloc calia prendre les decisions de format general de la pàgina.
Un cop fet això calia anar incorporant els diferents texts i elements
associats: imatges, webs interessants, dades complementàries...

Al llarg de la llicència també he mantingut diverses trobades amb
el supervisor del projecte, Jon Arrizabalaga, investigador del Institut
Milà i Fontanals del Centre Superior de Investigacions Científiques a
Catalunya. En elles s’ha revisat la tasca realitzada així com els temes
pendents.
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2.3.-  Descripció dels recursos utilitzats (de qualsevol tipus).

A més del programa informàtic utilitzat, el Macromedia
Dreamwiever MX, detallaré bibliografia on es troben els texts així com
les pàgines webs utilitzades.
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2.3.1 Bibliografia on es localitzen els texts incorporats a la plana web

ARISTÒTIL (1996) Història dels animals. Traducció Juli Pallí i Bonet, i
text original.  Barcelona, Col�lecció Bernat Metge.

BUEN y COS, Odón de (1897) Historia Natural. Barcelona, Manuel
Soler.

BUFFON (1779) Les Époques de la nature. Paris, Imprimerie Royale.

BUFFON (1749)  Histoire naturelle,generale et particuliere, avec la
description du cabinet du Roi. Paris, Imprimerie Royale

CICERÓ, M. T. (SEGLE I ac) De Finibus

CRICK, F.; WATSON, J. (1953) "Molecular Structure of Nucleic Acids.
A Structure for Desoyribose Nucleic Acid" Nature, 25 d'abril, n.
4356, p. 737.

DARWIN, Charles (1982) L'origen de les espècies. Traducció Santiago
Albertí i Constança Albertí, Barcelona, edicions

DARWIN, Ch.(1859) On the origin of species by means of natural
selection, or the preservation of favoured races in the struggle
for life. London, John Murray, 1st edition

DARWIN, C.(1845) Journal of researches into the natural history and
geology of the countries visited during the voyage of H.M.S.
Beagle round the world, under the Command of Capt. Fitz Roy,
R.N. 2d edition. London, John Murray

DARWIN, E (1803) The Temple of Nature, London, J. Johnson

FONT i QUER (1938) Iniciació a la botànica. Barcelona, Impremta La
Polígrafa

FUSET TUBIÁ, Josep (1927) Manual de Zoologia; 2ª ed. Barcelona,
Librería de A. Bosch

HALDANE, John (2006) L'origen de la vida. Tradució Natalia Inness i
Juli Peretó, València, PUV.

HALDANE, J (1929) "The Origin of Life", A: Watts, Charles, The
Racionalist annual.
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HOOKE, R. (1665) Micrographia, London, Printed by Jo. Martyn, and
Ja. Allestry,

LAMARCK, Jean Baptiste (2007) Filosofia zoològica. Traducció Agustí
Camós, Barcelona, IEC-Pòrtic-Eumo, col�lecció Clàssics de la
Ciència,

LAMARCK, Jean Baptiste (1809) Philosophie zoologique. París, Dentu

LAVOISIER, Antoine Laurent (2000) Traité élémentaire de chimie.
Traducció Mireia Artís, Barcelona, IEC-Pòrtic-Eumo, col�lecció
Clàssics de la Ciència

LAVOISIER, A.L. (1789). Traité élémentaire de chimie, París, Cuchet

LINNE, C von (1787) Critica botanica, Colonia, Priestre & Delamolliere

LUCRECI, T. (1967) De rerum natura. Oxonius : E Typographeo
Clarendoniana

LUCRECI, T. (1986) De la natura. Traducció Miquel Dolç. Barcelona,
Laia.

MARCET, Jane (1825) Conversations on Chemistry. London,
Longman, 10 ed.

MARGALEF, R (1985) Cent anys d'ecologia. Barcelona, Diputació de
Barcelona. Servei de Medi Ambient

MARGALEF, R. (1974) Ecología, Barcelona, ed. omega

NOVELLAS, Onofre Jaume “Discurs d’inauguració de l’Examen Públic
de 1841”. Fons E. Terradas. Ms. 16. Institut d’Estudis Catalans

PLINIUS, C. S. (1925) Historia natural , Traducció Marçal Olivar.
Barcelona, Col�lecció Bernat Metge.

SENECA, L. A. (1956-1959)  Qüstions naturals, Traducció Carles
Cardó. Barcelona, Col�lecció Bernat Metge.

VARRÓ, M. T. (segle Iac) De Rebus Rusticis
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2.3.2 Webs amb enllaços incorporats a la pàgina

http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=347
http://www.iecat.net/institucio/seccions/CienciesBiologiques/cien
tifics/cientifics%20catalans/#
http://www.xtec.cat/~cvillalb/evolucio/
http://www.buffon.cnrs.fr/
http://www.fossilmuseum.net/Biology/WatsonCrickNature.htm
http://darwin-online.org.uk/
http://darwin-
online.org.uk/content/frameset?itemID=F14&viewtype=side&pag
eseq=1
http://www.rc.umd.edu/editions/darwin_temple/toc.html
http://www.chemsoc.org/timeline/pages/timeline.html
http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html
http://www.uv.es/~orilife/biblorigen.htm
http://www.gutenberg.org/etext/15491
http://www.lamarck.cnrs.fr/
http://histsciences.univ-paris1.fr/i-corpus/lavoisier/
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3.-  Resultats obtinguts.

3.1.-  Presentació dels materials elaborats

El material elaborat és, com ja hem dit, una pàgina web que
conté 35 texts científics en la llengua original i traduïts al català, amb
l’excepció dels texts escrits originalment en castellà.

La pagina web, l’aspecte material del projecte, es troba a la
adreça, http://www.xtec.cat/~acamos/, i consta, de les següents
parts:

En primer lloc una curta presentació que explica breument el
contingut de la pàgina. Al final de l’explicació hi ha l’adreça de correu
de l’autor, per tal de facilitar que els usuaris que ho vulguin, puguin
posar-s’hi en contacte, aportar les seves idees, i d’aquesta forma
poder millorar la pàgina a partir dels seus suggeriments.

En segon lloc es troba una eina fonamental, una taula on per cada
text apareixen les següents informacions: Autor, matèria, tema,
idioma original, document original i dificultat. La funció d’aquesta
taula es donar la informació suficient per tal de veure ràpidament si
hi ha algun text que pugui ser d’utilitat pel professor per a
desenvolupar un tema concret. Des de la taula hi han enllaços que
permeten anar directament a qualsevol dels trenta cinc texts.

A continuació es troben els trenta cinc texts. Cada text té la
mateixa organització:

1. Nom del científic amb les dades de naixement i mort
2. La font d’on prové el text traduït i l’autor de la traducció
3. Una imatge del científic
4. El tema tractat
5. El text traduït
6. La referència bibliogràfica on es troba el text original
7. El text en la seva llengua original
8. Webs interessants en relació a l’autor del text o a l’obra amb el

seu enllaç directe
9. Altres dades complementàries que m’ha semblat realment

necessàries
10.Un enllaç que permet tornar a la taula d’inici.
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S’ha fet un esforç notable per aconseguir el màxim rigor en les
referències bibliogràfiques. Crec que es tracta d’un tema important
que massa sovint no es teu prou en consideració, i d’especial
significació en les classes de ciències, àmbit en que es de preveure
que s’utilitzarà normalment aquesta pàgina.

Els texts són dels següents autors:

Aristòtil (dos texts)
de Buen, Odón
Buffon,Georges Louis Leclerc compte de (quatre texts)
Crick, Francis; Watson, James
Ciceró (sobre Demòcrit)
Darwin, Charles (quatre texts)
Darwin, Erasmus
Font i Quer, Pius
Fuset Tubiá, Josep
Haldane, John
Hooke, Robert
Lamarck, Jean-Baptiste (quatre texts)
Lavoisier, Antoine Laurent (dos Texts)
Linné, Carl von
Lucreci (dos texts)
Marcet, Jane
Margalef, Ramon (dos texts)
Novelles, Onofre
Plini el vell
Séneca
Varro
Yañez, Agustí

La major part dels texts són de temes biològics vint-i-cinc; és
lògic degut a la formació de l’autor de la pàgina. No obstant, he
volgut incloure algun text de les altres tres matèries que incloem
habitualment en les ciències naturals i de matemàtiques; així també
hi han sis texts de química, dos de geologia, un de física i un altre de
matemàtiques.

Pel que fa a les llengües originals hi un nombre considerable de
texts en francès, deu, i en anglès, nou. També hi ha set texts en llatí,
cinc en castellà, dos en grec i dos en català. Tampoc es tracta uns
percentatges prou equilibrats; en aquest sentit manca la presència de
l’alemany, l’italià, dues llengües prou importants en la història de la
ciència, com també d’altres llengües que desenvoluparen un paper
notable en la història de la ciència com el rus, suec...

Ple que fa als períodes, vuit texts corresponen al món clàssic,
dos al grec i la resta  al llatí, un al segle XVII, vuit al segle XVIII,
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dotze al segle XIX, i sis al segle XX. Probablement, i en relació al total
de texts, el període proporcionalment pitjor representat és el període
de la revolució científica, fet que es correspon amb la poca
representació de la física i l’astronomia.

Així dons, tot i que apareixen les quatre matèries fonamentals
que formen part de les ciències de la naturalesa juntament amb les
matemàtiques, i hi apareixen un nombre notable de llengües
originals, sis, i texts de diferents períodes històrics, és evident que la
formació de l’autor ha condicionat enormement el clar desequilibri
que apareix en la pàgina, especialment pel que fa a les matèries i
temes tractats.

La única solució real d’aquest problema seria la elaboració
col�lectiva d’una pàgina que inclogués a professors i historiadors de la
ciència de les diferents àrees. Possiblement la diversificació en la
formació dels diversos autors també permetria una presència d’altres
llengües.

A més, seria interessant introduir texts provenint d’àrees
culturals més allunyades, com el món àrab, indi o xinès. En un
moment on la multiculturalitat a l’aula és tan gran, la presència
d’aquesta elements és encara més important.
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3.2.- Guia didàctica per al professorat: desenvolupament de les
activitats, materials i recursos.

No s’ha desenvolupat una guia específica pel professorat. La
voluntat és que la senzillesa de la pàgina permeti al professor
utilitzar-la a la seva conveniència.

El professor en entrar a la pàgina, a través de la taula d’entrada,
ja pot comprovar quins són els temes tractats, de qui és el text i una
indicació sobre el grau de dificultat. La lectura del text científic es pot
fer en paper, després de haver-ho imprès, a l’ordinador, o per tot el
grup a la pantalla través d’un canó.

L’objectiu original de la pàgina es permetre discutir amb els
alumnes texts científics que el permetin aproximar-se a la història de
la ciència i a les característiques pròpies del treball científic. Així, en
tractar, per exemple el tema de l’evolució, el professor pot disposar
de diferents texts de diferents períodes que el permeten abordar les
diferents visions del tema al llarg del temps.

En el cas d’autors catalans, es tracta també de poder aproximar
a l’alumne a la ciència es feia a Catalunya a les diferents èpoques,
podent-ho relacionar amb la història en cada moment. Per exemple,
tornant a l’evolució, en tractar texts de Odón de Buen o de Josep
Fuset, es pot parlar de les dificultats que va tenir a Catalunya
l’acceptació de la teoria de l’evolució.

En cursos de batxillerat, i en funció de les característiques del
grup, hauríem d’aspirar a poder treballar directament alguns texts
científics escrits en anglès o francès, en la seva llengua original.

La pàgina també pot ser utilitzada pels professors de llengües,
que podrien usar texts científics per treballar les seves matèries. El
podrien utilitzar tant el professors de llengües clàssiques, hi ha dos
texts en grec i set en llatí, com els professors de llengües modernes,
en haver-hi deu texts en francès i nou en anglès.

Un altra possibilitat didàctica, especialment interessant en
aquests anys, és la possibilitat d’aproximació als nouvinguts a través
de texts d’autors dels seus països o que hi facin referència. Dels texts
presents en aquest moment només n’hi ha un clarament  susceptible
de ser utilitzat d’aquesta forma: el text de Charles Darwin relatiu a
les Galápagos. Aquest text ha esta utilitzat amb notable èxit per a
donar protagonisme a alumnes equatorians, que poden fer una
explicació general sobre el seu país, de com són aquestes illes i on es
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troben. Crec que es tracta d’una possibilitat a explorar, tot i que no
serà gaire fàcil trobar texts adients a tots els orígens que podem
trobar actualment a les nostres aules.
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3.3 Material per a l’alumnat

El material per l’alumnat és el mateix que pel professorat. De fet
la pàgina web està a l’abast de qualsevol alumne que vulgui
consultar-la a l’adreça que ja s’ha esmentat,
http://www.xtec.cat/~acamos/. La descripció de la pàgina es troba a
l’apartat 3.1, pàgina 20 d’aquesta memòria.

La forma més comuna de treballar hauria de ser, per una banda,
que l’alumne busqués dades sobre l’autor per a situar-lo
històricament; en aquest sentit algunes de les web proposades poden
servir d’ajuda. I per altra banda, l’alumne hauria de fer un comentari
del text amb les pautes que indicaria el professor. En alguns casos
pot ser molt útil comparar el que deien diferents autors sobre un
mateix tema al llarg el temps, per tal de constatar com va canviant el
coneixement científic.
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4. Conclusions: suggeriments, conseqüències, aplicacions i
valoracions del treball realitzat, tant des del punt de vista de la
matèria objecte del treball de llicència com des de la pràctica
docent en els centres d’ensenyament.

La primera conclusió és que al llarg d’aquesta llicència he
aconseguit construir la pàgina web proposada que ja pot ser usada
per qualsevol membre de la comunitat educativa.

Però, com ja he manifestat, aquesta pàgina tan sols pal�lia molt
parcialment la mancança de texts científics històrics en català de fàcil
accés. El projecte necessari per aconseguir posar a disposició dels
professors de secundaris texts científics històrics en català, necessita
d’un desenvolupament en el que participin diferents professors i
historiadors de la ciència, i en aquest sentit aquesta pàgina pot ser
una primera referència i un punt de partida.

L’ampliació de la pàgina, amb les corresponents modificacions de
la web per a poder admetre mot més material tot i continuant sent
d’accés senzill, hauria de permetre arreglar les mancances que es
puguin anar trobant a la pàgina presentada.

Per una banda, seria necessària la presència equilibrada de les
cinc àrees a les que m’he referit: Biologia, física, geologia, química i
matemàtiques. També seria necessari que s’ampliés el ventall de
llengües originals amb la inclusió de texts en alemany, italià, rus,
suec, àrab, xinès... que reflecteixi millor el caràcter internacionalista
de la ciència. Per altra banda cal afegir que el nombre de texts de
dones científiques és realment baix, tan sols n’apareix un; es un altre
de les mancances que caldria solucionar.

Un altre punt en el que s’hauria d’establir un consens és en la
qualificació del grau de dificultat dels diferents texts. En fer-ho una
persona, com ha estat en el cas d’aquest projecte, el subjectivisme
de la valoració ve molt determinat per l’experiència personal en el
camp de l’educació. Debatre el grau de dificultat amb d’altres
professors, pot permetre fer una avaluació més objectiva i que orienti
millor als usuaris.

Alhora, s’hauria d’establir un mecanisme que garantís la
rigorositat de la pàgina. Un dels avantatges d’internet és la
possibilitat que qualsevol pugui penjar-hi informació. Però, alhora,
això constitueix un dels principals problemes, no sempre està prou
garantit que la informació penjada sigui realment rigorosa. Això
podria fer-se a través d’establir un procés de garantia avalat per
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algun mecanisme supervisor format per institucions o persones
competents.

Així dons, tot i que la pàgina presentada pot ser d’utilitat per als
professors de ciències, encara estem lluny d’haver desenvolupat els
recursos necessaris per a disposar el textos científics històrics en
català d’accés fàcil, per a ser usats per la comunitat educativa.

Un primer pas indispensable per a poder fer-ho és posar d’acord
en primer lloc als professors de secundaria de ciències i
matemàtiques interessats i coneixedors del tema. Probablement el
lloc més adient per a fer-ho és la comissió d’ensenyament de la
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

Un segon pas hauria de consistir en posar en contacte el nucli
disposat a treballar en aquesta eina amb els diferents grups d’història
de la ciència que existeixen a les diferents universitats del Països
Catalans.

Per la meva banda, intentaré treballar per a poder posar en marxa
la necessària continuïtat d’aquest projecte.
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5. Bibliografia.

A continuació es detallen les diferents fonts bibliogràfiques
consultades, així com les pàgines web.
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http://www.iecat.net/institucio/seccions/CienciesBiologiques/cien
tifics/cientifics%20catalans/#

http://www.iecat.net/schct/

http://www.lamarck.cnrs.fr/

http://profiles.nlm.nih.gov/SC/

http://www.rc.umd.edu/editions/darwin_temple/toc.html
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http://www.sciencia.cat/

http://un2sg4.unige.ch/athena/html/sc_txt.html

http://www.uv.es/~orilife/biblorigen.htm

http://www.uv.es/=comic/

http://www.xtec.cat/~acamos/.

http://www.xtec.cat/~cvillalb/evolucio/
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6. Annex: Materials incorporats a la plana Web

Els materials es poden consultar a la pàgina web, raó per la
qual no he considerat necessari imprimir en paper tot el material. Tan
sols inclouré una mostra.

Inclouré en primer lloc la presentació de la pàgina, després la
taula de texts des d’on es pot accedir a qualsevol d’ells, i a
continuació tres exemples de texts: un d’Aristòtil, un altre de Buffon i
un tercer de Margalef.


