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Descripció 

La Col·lecció d’Instruments Científics de la Facultat de Psicologia de la UB està formada per més de cinc-cents 

aparells antics de gran diversitat ubicats a les facultats de Biologia, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Física, 

Medicina i Ciències de la Salut, Psicologia, i Biblioteconomia i Documentació, que testimonien l’evolució de la 

recerca i la docència durant els segles XVIII, XIX i XX. 

La Facultat de Psicologia aporta a aquesta col·lecció vint-i-dos aparells i peces dels segles XIX i XX que els primers 

científics, psicotècnics i psicòlegs aplicats de Catalunya utilitzaven per mesurar diferents habilitats cognitives, com 

ara la sensació, la percepció, l’atenció o la memòria, entre d’altres. A aquesta col·lecció d’objectes s’afegeix un 

recull de diversos llibres i anuaris. 

 

Origen 

La Col·lecció d’Instruments Científics de la Facultat de Psicologia es va crear gràcies a donacions durant el curs 

1986-1987, arran del tancament definitiu de l’Institut Psicotècnic de Barcelona (1914-1986). 

Posteriorment s’hi han afegit instruments i obres escrites donades per particulars.  

 

Inventari 

L’inventari d’aquesta col·lecció està format per deu elements catalogats i tretze de pendents de catalogar (inclòs 

un conjunt de llibres i anuaris). 

 

Usos de la col·lecció 

— Divulgació: exposició permanent per al públic acadèmic i no acadèmic. 

— Docència: usos docents principalment en assignatures com ara Història i Epistemologia de la Psicologia. 

— Recerca: oferta de treballs pràctics i de col·laboració. 

 

Algunes peces d’aquesta col·lecció han estat objecte de préstec temporal per a exposicions: 

— Exposició sobre la història de la psicologia organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona 

— Exposició «Tresors del coneixement, Arbor Scientiae». Museu d’Història de Catalunya, 2016 
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Ubicació i dades de contacte 

Ubicació: Facultat de Psicologia (passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona) 

Responsable de la col·lecció: Marta Ramon, 933 125 147, mramon@ub.edu 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2016/03/040.html
http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_realitzades/tresors_del_coneixement

