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PRESENTACIÓ 

L'Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero 
és un centre de la Universitat de València dedicat a la 
investigació i la divulgació entorn als estudis històrics i socials 
sobre la medicina, la tecnologia i la ciència. Dona suport a totes 
les persones que fan recerca dins d’aquest àmbits. Dispossa d’un 
ventall de programes d’investigació dels que participen els 
seus membres amb altres investigadors d’universitats del nostre 
entorn i també d’altres països. Col·labora amb la realització de 
congressos especialitzats dins de l’àmbit de la història i la 
comunicació de la ciència. Manté una xarxa acadèmica amb 
altres centres de recerca europeus. Compta amb programes 
propis de Màster i Doctorat en “Història de la ciència i la 
comunicació científica”. També desenvolupa nombroses 
activitats de divulgació científica (exposicions, cicles de 
cinema, etc.) i seminaris d’investigació. El centre està situat en 
un palau restaurat del segle XVIII (Palau Cerveró) on també 
estan ubicades la biblioteca historicomèdica, amb una 
extraordinària col·lecció de recursos bibliogràfics, i la 
col·lecció d’instruments cientificomèdica de la Universitat 
de València. Compta amb sales per exposicions permanents i 
temporals així com tallers educatius i altres activitats de 
divulgació. 

Durant aquest curs acadèmic 2015-2016, l’IHMC ha iniciat de 
renovació amb la creació d’un projecte nou i ampliat amb el que 
col·laboren a hores d’ara un ventall ampli de persones de quatre 
universitats públiques valencianes. El nou centre continuarà 
donant suport a la recerca innovadora, la reflexió crítica, la 
innovació pedagògica, la igualtat d’oportunitats, la divulgació 
rigorosa i la conservació del patrimoni bibliogràfic i material 
relacionat amb la ciència, la tecnologia i la medicina. Una de les 
línies de treball més importants és la relació entre història i 
ensenyament de les ciències.  

El butlletí de notícies IHMC2 ofereix les activitats principals 
del centre per als primers mesos del 2016. Una informació 
actualitzada pot consultar-se a la pàgina web del centre: 
http://goo.gl/T1k9Ir  
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MUSEU  

L’IHMC disposa d’una col·lecció molt ampla 
d’instruments científics i mèdics procedent de la 
Universitat de València. Fruit del treball dels seus 
investigadors és el catàleg col·lectiu que es pot consultar 
a   http://147.156.155.108/comic/. El Museu d’Història de la 
Medicina i de la Ciència gestiona les donacions, 
l’inventari i la catalogació de nous instruments, així com 
totes les tasques relatives al seu emmagatzemament i 
restauració. Tracta de posar a l’abast d’investigadors i 
divulgadors totes les potencialitats de la cultura material 

de la ciència, la tecnologia i la medicina. Aquest objectes són al mateix temps 
fons històriques úniques, eines per l’ensenyament de les ciències i materials 
museogràfics que es fan servir a exposicions temporals i permanents.  Les 
persones interessades amb les activitats del museu poden contactar amb el 
seu conservador (Pedro.Ruiz-Castell@uv.es) per tal de plantejar donacions, 
col·laboracions i projectes d’investigació històrica, divulgació o museístics.  

BIOGRAFIES CIENTÍFIQUES 

 

Les biografies científiques són un dels gèneres més populars tant dins del terreny de la divulgació com 
pel que fa a la investigació històrica, on han experimentat un reviscolament important a la darrera 
dècada amb noves perspectives, protagonistes i fonts. Aprofitant aquesta tendència, i amb l’objectiu 
de popularitzar les seves investigacions, els membres de l’IHMC han iniciat la publicació d’una llarga 
llista de biografies relacionades amb la ciència i València. Aquest projecte, iniciat amb col·laboració 
amb la càtedra de divulgació de la ciència de la Universitat de València, ha estat engegat amb 
diverses biografies publicades al diari La Veu del País Valencià. La primera d’aquestes 
biogràfiques ha estat la de Pere Jaume Esteve, el principal protagonista de l’exposició realitzada a 
l’IHMC durant la tardor de 2015. També han estades publicades 
biografies de Ignaci Tarazona Blanch (director de l’observatori 
astronòmic de la Universitat de València) i de Josep Maria Melià i 
Bernabeu, un divulgador de la ciència, amb una biografia tan 
fascinant com poc coneguda. Més recentment han estat publicades 
les biografies de Jaume Ferran i el toxicòleg (creador de la ciència 
forense) Mateu Orfila. Totes les biografies poden consultar-se 
online: < http://opinions.laveupv.com/cientifics-valencians-en-la-historia> 
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ENSENYAMENT I DIVULGACIÓ DE LES CIÈNCIES 

 

L’IHMC ofereix nombrosos recursos per a tots els 
nivells de formació dins de l’ensenyament de les 
ciències, tant de primària i secundària com universitari o 
de formació del professorat. Són habitualment emprats 
per part del professorat interessat en fer servir la 
història dins de l’ensenyament de les ciències. 
Les exposicions disposen habitualment de guies 
educatives a l’abast del professorat que vol visitar-les 
amb els seus estudiants. L’IHMC ofereix la possibilitat 
de realitzar estades temporals a professors invitats i 
estudiants residents. També acull a professorat invitat 
que vol fer recerca educativa amb els fonts d’aquesta institució. Els professors de l’IHMC imparteixen 
cursos de formació d’història de la ciència dins dels màsters de formació del professorat. L’IHMC està 
obert a qualsevol altra forma de col·laboració amb professorat dels diversos nivells educatius dins de 
les línies assenyalades- Aquest any 2016, l’IHMC ha organitzant amb la càtedra de divulgació de la 
ciència de la UV una matinada de formació destinada al professorat.. La primera matinada 
fou el dia 30 d’abril de 2016 i el tema central ha estat: “Ciència, història i gènere”.  

L’IHMC organitza programes de màster i doctorat 
relacionat amb la història i la comunicació de la ciència dins 
del que participen tres universitats: la Universitat de 
València, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la 
Universitat d’Alacant. Són programes semipresencials que 
fan servir tots els recursos de les noves tecnologies de la 
comunicació, per la qual cosa atrauen estudiants de diferents 
punts del món. El darrer mes de setembre de 2015 els 
estudiants de la darrera convocatòria presentaren de forma 

brillant els seus treball fi de grau. El nou curs de màster va iniciar-se amb una sessió online el passat 
24 de setembre de 2015. El doctorat organitza també sessions de presentació de la recerca en marxa 
que s’anuncien periòdicament. Totes aquestes activitats, a més de les característiques pròpies dels 
programes, són descrites de forma actualitzada a  

 

http://www.historia-ciencia-comunicacion.org/.  
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