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Descripció del curs
Aquest curs introdueix una nova manera d’abordar l’ensenyament i comunicació de la ciència, la tècnica i la
medicina a través de la història i el patrimoni, i els recursos transversals de les eines de l’educació a l’aire lliure
i a peu de carrer.
Ofereix una perspectiva panoràmica de la història del coneixement i pràctiques de la ciència, la tècnica i la
medicina a la ciutat de València des dels seus orígens fins a l’actualitat.
Desenvolupa els seus objectius a través de 6 rutes històriques per la ciutat, que posen èmfasi en diversos
aspectes fonamentals per a construir una original narrativa del nostre patrimoni ciutadà, mitjançant una
aproximació educativa accessible a tothom.
Pretén incentivar l’oportunitat de reflexionar sobre aspectes primordials (i, tanmateix poc coneguts) de la
història científica, tecnològica i mèdica de la ciutat de València, de fomentar la sensibilitat i memòria ciutadana
sobre el nostre patrimoni material i immaterial, i de re-significar els llocs de la memòria per a la nostra
societat.
Es recolza en experiències prèvies liderades per l’Institut interuniversitari López Piñero (el curs Geografies
urbanes del coneixement: Itineraris científics per la història de València, desenvolupat en 2014), en el treball
patrimonial desenvolupat pel Museu d’Història de la Medicina i de la Ciència de la Universitat de València, en
l’experiència com investigadors i comunicadors dels tres professors del curs, i en el coneixement professional
d’experiència anàlogues desenvolupades a altres ciutats del món (Londres, París, Barcelona, Madrid, Santiago
de Chile, Ciutat de Mèxic...)
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El curs s’articula en 6 itineraris conceptuals i pràctics impartits a ritme de passeig, una sessió introductòria i una sessió de

cloenda destinada a afirmar el coneixement desenvolupat i debatre l’experiència acumulada. Cada sessió inclou una

introducció (15’) i discussió (15’) sobre la ruta caminada. Continguts a desenvolupar, organitzats per sessions:

1. VALciÈNCIA: Introducció a les rutes d’Història de la Ciència per la Ciutat de València (saló d’actes de l’Institut

interuniversitari López Piñero o a la sala de la seua exposició permanent, sessió de 2h30, Plaça Cisneros, 4.)

2. De Valentia a la Il·lustració

3. De la València noucentista al segle XXI

4. Aigua de València

5. València mèdica

6. València en guerra

7. València i la Dona de Ciència

8. Cruïlla de civilitzacions: col·leccions i museus



Dates: 
o 1. VALciÈNCIA – 21/01/22

o2. De Valentia a la Il·lustració – 04/02/22

o3. De la València noucentista al segle XXI – 18/02/22

o4. Aigua de València – 04/03/22

o5. València mèdica – 01/04/22

o6. València en guerra – 06/05/22

o7. València i la Dona de Ciència - 20/05/22

o8. Cruïlla de civilitzacions – 03/06/22

Horari:
oDivendres de 9:30 a 12.00 h.

Durada: 20 hores

Crèdits Nau Gran: 2

Preu: 51,46 €

Idioma: Valencià

Recursos didàctics:

oEs faran disponibles en els webs de l’Institut interuniversitari
López Piñero i del Museu d’Història de la Medicina i de la Ciència
de la Universitat de València, proporcionant algunes eines
senzilles per preparar les rutes, així com recursos que permetran
ampliar els coneixements una vegada realitzades.
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