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CODI 30199 
Preu/ 50€ (2 crèdits lliure elecció NG) 

Proposta didàctica elaborada per l’Institut d’Història de la Medicina i 
de la Ciència López Piñero  
(CSIC-Universitat de València) 
Professorat: Carmel Ferragud (UVEG), Ximo Guillem (UVEG), Pedro 
Ruiz (UVEG), Ignacio Suay (CSIC) 
Coordinació: Àlvar Martínez Vidal 

El curs o taller didàctic està organitzat des de l'Institut d'Història de la 
Medicina i de la Ciència "López Piñero" (IHMC), la seu del qual és el 
Palau de Cerveró. Pretén aprofitar el potencial que té el patrimoni 
científic de la Universitat de València així com la ciutat de València, 
amb les seues edificacions i els seus enclavaments urbans, per 
apropar la història de la medicina i de la ciència a la societat. 
Tant la ciutat de València com la seua Universitat compten amb un 
important patrimoni històric relacionat amb la ciència que, tot i haver 
estat objecte d'estudis en diferents publicacions, encara es gran 
desconegut per a gran nombre de ciutadans. El 2002, amb motiu del 
cinquè centenari de la fundació de la UV, la Universitat va realitzar un 
important esforç de catalogació, estudi i exhibició d'instruments 
científics relacionats amb la física, la química, la medicina o el 
magisteri. 
D'altra banda, la ciutat de València compta amb nombrosos espais 
que evidencien l'evolució de l'activitat científica i la seua relació amb 
la societat. Pel que fa a la salut i la medicina, València conserva 
espais com ara els Banys de l'Almirall, l'antic Hospital General 
(actualment seu d’una biblioteca pública ) i l'antiga Facultat de 
Medicina, la seu històrica del Col·legi de Farmacèutics, l'antic Hospital 
Psiquiàtric Provincial del pare Jofre, les termes Victòria, el Balneari de 
l'Albereda o antigues farmàcies del segle XIX. També hi ha edificis 
antics destinats als ensenyaments científics: 
l'antic Rectorat de la UVEG, el Jardí Botànic, l’Institut Lluís Vives, 
l'Escola d'Artesans o la d' Arts i Oficis, etc. 
 
 



PROGRAMA 
 
Sessió 1: 12 maig. Ignacio Suay, 2h. 
Enginyers i perits: les ensenyances tècniques a València. 
De 17 a 19h 
 
Sessió 2: 14 maig. Pedro Ruiz-Castell, 2h. 
A la lluna de València: astronomia i història. 
De 17 a 19h 
 
Sessió 3: 19 maig. Ignacio Suay, 2h. 
Els espais de l’aigua: balnearis i anàlisi d’aigües. 
De 17 a 19h 
 
Sessió 4: 21 maig. Pedro Ruiz-Castell i Ignacio Suay, 2h. + 2h. 
Itinerari núm. 1. Campus de Blasco Ibáñez. 
De 17 a 21h 
 
Sessió 5: 26 maig. Ximo Guillem, 2h. 
Producció i seguretat dels aliments (s. XV - s. XX). 
De 17 a 19h 
 
Sessió 6: 28 maig. Carmel Ferragud, 2h 
L'ensenyament, la regulació i la pràctica de la medicina en la 
València medieval i moderna (s. 
XIII-s. XVII). 
De 17 a 19h 
 
Sessió 7: 02 juny. Ximo Guillem, 2h. 
Ciència i resistència: l’Institut d´Estudis Valencians (1937-
1939). 
De 17 a 19h 
 
Sessió 8: 04 juny. Ximo Guillem i Carmel Ferragud, 2h. + 2h. 
Itinerari núm. 2. Centre històric.  
De 17 a 21h 
 


