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QUÈ CAL SABER?

Web de què cal saber?
http://www.iecat.net/scb/ saber.htm

ELS NOMS DE LES DISCIPLINES CIENTÍFIQUES I LES MAJÚSCULES
De vegades dubtem a l’hora d’escriure la inicial del nom de les ciències, de les assignatures i d’altres disciplines acadèmiques: ha d’anar en majúscula o en minúscula?
Com que es tracta de noms comuns, la regla general és que les hem de compondre en
minúscula. Així, escrivim: m’interessa la bioquímica; l’assignatura de farmacologia; es requereix experiència en bioprogramació. També cal escriure d’aquesta manera el nom dels
cicles educatius i dels cicles acadèmics: la llicenciatura de biologia; el doctorat en física
quàntica; el mestratge en economia asiàtica (noteu que també és correcte dir-ne màster).
Així mateix, escrivim d’aquesta manera els títols acadèmics: Pere Puigdevila, catedràtic de
matemàtiques; la meva cosina és doctora en ciències ambientals; un doctor honoris causa
en filosofia de la ciència; un enginyer de camins. En canvi, hem d’escriure la Càtedra de
Fonètica, ja que també es tracta d’un òrgan universitari (vegeu-ho més avall).
D’altra banda, en els noms oficials de congressos, cursos, jornades, simposis i altres
actes acadèmics cal emprar la majúscula. Així, escrivim en majúscula la inicial de tots els
substantius, adjectius qualificatius i numerals que expressin ordre que continguin aquestes
denominacions. D’aquesta manera, escrivim: Primer Congrés de Biotecnologia dels Aliments,
XI Jornada de Biologia de la Reproducció, III Simposi d’Ecologia Forestal del Mediterrani.
També hem d’escriure d’aquesta manera el nom de les facultats, els departaments i
altres centres educatius que inclouen denominacions de disciplines científiques, com ara
Facultat de Medicina, Departament de Fisiologia Animal.
En determinats documents, com per exemple els administratius de l’àmbit universitari,
els noms de les assignatures, els graus, els postgraus, etc., es poden considerar denominacions acadèmiques oficials, i podem dubtar a l’hora d’escriure les inicials en majúscula
o no. Dins l’àmbit universitari es pot establir, en aquests casos, un criteri ortogràfic diferent,
segons les necessitats, i emprar la majúscula inicial, però cal tenir en compte que es tracta
d’excepcions justificades, que no han de modificar la normativa general.
De vegades, també podem usar la inicial majúscula si volem donar una transcendència
o un significat especial al nom d’una ciència, una àrea de la filosofia o de la teologia, etc.
Aquest recurs s’anomena majúscula reverencial, i és més corrent en els escrits filosòfics
o teològics que en els científics. No cal dir que l’ús de la majúscula en aquests casos depèn
enterament del criteri subjectiu de l’autor o autora.
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