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Objectius de l’assignatura 
 
L’assignatura analitza els canvis científics i les implicacions filosòfiques que han produït 
el desenvolupament de les ciències de la computació sota diverses contextos: 
supercomputadores i computació distribuïda, microinformàtica personal, fonaments 
lògics, cognició (disseny, usabilitat), Internet (i les formes hipertextuals), Intel·ligència 
Artificial (IA), art electrònic, recursos didàctics, organització de la nova societat civil... 
 Partint d’una anàlisi històrica inicial que plantegi un repàs de les claus conceptuals 
a tenir en compte, l’assignatura planteja una reflexió sobre els aspectes filosòfics 
implicats en la recerca informatitzada i en el paper decisiu de la computació en el món 
contemporani degut a la seva implementació en múltiples disciplines, fet que ha provocat 
una radical transformació de la dinàmica de la ciència contemporània, alhora que a les 
societats que la possibiliten. 

 
 
 
 
 
Metodologia 
 



Classes de teoria:  Es fonamenten en la consulta dels materials que els docents han 
preparat per a cada bloc i sessions del curs.  Els materials estaran  materials disponibles 
on-line (articles de revistes en format PDF descarregables de la pàgina  de la Universitat 
pàgines electròniques en línia,...).  
       La primera part del curs té una càrrega eminentment històrica per tal d’introduir 
posteriorment el debat teòric i la reflexió, donant peu a la redacció de treballs sobre els 
eixos temàtics i el la discussió en grup. Totes les activitats son virtuals exceptuant la 
prova final que és presencial. 
 
Seminaris de tècniques de recerca, anàlisi de fonts  i redacció de materials: Aquests 
seminaris a inici del curs pretenen familiaritzar els estudiants amb les nocions de ‘recerca 
acadèmica’, ‘valor de les fonts’ i ‘confecció de materials’.  

Debats virtuals:  al final de cada bloc temàtic es durà a terme un debat obert sobre 
diversos aspectes fonamentals del mateix. Al mateix temps, hi haurà un forum obert tot el 
curs relatiu a qüestions relacionades amb els seminaris de recerca, fonts i redacció. 

Treball de recerca en grup:  els alumnes hauran de realitzar un petit treball de recerca 
en grup, seguint les pautes facilitades pels docents en les quals s’especificarà la 
metodologia a seguir i la forma d’indicar l’autoria de cadascuna de les parts del mateix. 

 
Avaluació 
 
Hi ha dos tipus d’avaluació:  
 
(a) Continuada: suma el 40% de la nota total. Consisteix en  la suma de: 
       - realització d’exercicis pràctics (15%),  
       - participació en els debats coordinats (15%) i, 
       - realització de petit treball de recerca en grup (10%). 
 
(b) Examen final: suma el 60% de la nota total.  Consistirà en una prova escrita. 
 

 
 
Blocs temàtics 
 

1. Introducció: 
a. El paper de les màquines en la història de la humanitat. 
b. Seminaris de recerca, fonts i redacció. 

2. Les  històries de la computació. 
3. La Intel·ligència Artificial. 
4. Anàlisi de nous fenòmens. 
5. Aspectes cognitius: disseny, percepció i ús dels entorns computacionals. 
6. La Societat de la Informació: cap a un nou model de la cultura i el  

coneixement. 
 

Assignatures prèvies recomanades 
No és necessari haver realitzat cap assignatura prèvia. 
 
Altres recomanacions 



Interès per la reflexió al voltant de la computació i la filosofia. Cal que l’alumnat estigui  familiaritzat 
amb la llengua anglesa, ja que una gran part de les fonts emprades es troben en aquest idioma.  
 
Fonts d’informació bàsica 
 
(1) Llibres (Autor Any Títol Lloc Editorial) 
Es facilitaran a l’inici del curs, tot i que a la secció inferior indiquem algunes de les obres més 
importants tractades. Constitueixen els textos de reforç de l’assignatura i són la major part d’ells 
bibliografia secundària. 
 
(2) Referències web (Títol URL) 
Es facilitaran a l’inici del curs. Consistiran en pàgines electròniques de qualitat contrastada. 
 
(3) Articles electrònics (Autor Any Títol Revista, Número, Pàgines) 
Podran ser descarregats lliurement pels alumnes de la secció de “Materials" de l’assignatura. La 
pràctica totalitat dels mateixos es trobaran en format PDF. Treballarem fonamentalment bibliografia 
primària, llegint textos dels implicats directes en l’evolució i discussió de les ciències de la 
computació com Babbage,  Turing, Simon, Brooks, Minsky, von Neumann o Lenat, entre molts 
d’altres. En aquests moments, la pràctica totalitat de la bibliografia primària ja es troba recollida, 
arxivada i classificada. Els alumnes tindran un accés gratuït i obert a aquests materials. 
 
(4) Arxius seminaris  
Es facilitaran a l’inici del curs en format WORD a la secció de materials de l’assignatura. 
Conformen una materials didàctics creats pels docents per tal de reforçar les capacitats de recerca 
i expressió dels alumnes.  
 
 



Bibliografia bàsica  de llibres: 
 
ANDERSON, A.R (ed.) (1984)  Controversia sobre mentes i máquinas. Barcelona: Tusquets. 
 
BODEN, M.A. (1984) Inteligencia artificial y hombre natural. Madrid: Tecnos 
 
CASACUBERTA, D. (2000) Qué es una emoción. Barcelona: Crítica. 
 
CASACUBERTA, D. (2001) La mente humana: Diez Enigmas y 100 preguntas.  

Barcelona: Océano. 
 
CASTELLS, R.  (2000) La era de la información, Vols. 1-3. Madrid: Alianza 
 
CHURCHLAND, P.M., (1989), A neurocomputational perspective. The nature of  
mind and the structure of science. Cambridge, (MA): The MIT Pres. 
 
DAMASIO,A.R. (2000) El error de Descartes. Barcelona: Crítica. 
 
DREYFUS, H.L. (1994)  What computers still  can’t do. Cambridge (MA): The MIT Press. 
 
EDWARDS, P. N., "From 'Impact' to Social Process: Computers in Society and Culture", 
cap. 12 del Handbook of Science and Technology Studies. Editado por Sheila Jasanoff. 
Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1994.  
 
KURZWEIL, R. (1990). The age of intelligent machines. Cambridge (MA): The MIT Press. 
 
LANDOW, G.P. (ed.) (1997) Teoría del hipertexto. Barcelona: Paidós. 
 
PICARD, R. (2002). Los ordenadores emocionales. Barcelona: Technos. 
 
PINKER, S. (1997) How the mind works. New York: Norton. 
 
SEARLE, J. (1994)  Mentes, cerebros y ciencia. Madrid: Cátedra. 
 
 
 
 
 



Blocs temàtics 
 
Nota: la pràctica totalitat de les fonts d’informació dels blocs seran accessibles i 
descarregables de forma gratuïta en xarxa. Es trobaran en els formats RTF, JPEG i PDF. 
Tanmateix,  seran esmentades algunes obres en versió paper que l’alumna/alumne hauria de 
mirar de consultar. 
 
 
Bloc 1a - Introducció 
Títol del bloc      El paper de les màquines en la història de la humanitat 
 
Continguts 
 

1.1. Utopies i distopies sobre màquines, robots i computadors. 
1.2. Les màquines en les ciències. 
1.3.Les màquines en les humanitats. 
1.4. Utopies i distopies sobre màquines, robots i computadors. 
 

 
Objectius del bloc 
 
Analitzar el paper de les màquines en les pràctiques de les societats que ens han  
precedit i veure l’impacte de les mateixes en l’imaginari col·lectiu.  

 
Bloc 1b - Introducció 
Títol del bloc      Seminaris de formació 
 
Continguts 

 
• Seminari de Recerca. 
• Seminari de Fonts. 
• Seminari de Redacció 

 
 
Objectius del bloc 
 
Facilitar eines de treball teòric i pràctic pels aumnes que els permetin desenvolupar 
capacitats d’aprenentatge i comunicació adients per l’entorn universitari. 

 
 
 
 



Bloc 2 
Títol del bloc      La història de la computació: sobre censos i exèrcits. 
 
 
Continguts 
 
2.1. Estadística i màquines de calcular. Charles Babbage. 
2.2. ENIAC i la bomba atòmica: l’era moderna. 
2.3. Wiener: de la cibernètica i els cyborgs. 
2.4. A la Lluna amb un ordinador. 
2.5. Els llenguatges de programació: d’Ada Lovelace a l’XTML. 
2.6. Miniaturitzacions: els ordinadors entren a les llars de la mà d’IBM i DEC 
2.7. PC’s i Apple. 
2.8. Internet: la Xarxa d’ordinadors i ARPA. 
. 
 
Objectius del bloc 
 
Efectuar una mirada a les històries que convergeixen al llarg del temps i l’espai disciplinar 
entorn la computació.  Familiaritzar els alumnes amb els personatges, eines i conceptes 
fonamentals de l’assignatura. 
 

 
Bloc 3 
Títol del bloc      La Intel·ligència Artificial (IA) 
 
Continguts 
 
3.1. Els filòsofs i els llenguatges computacionals: Llull, Leibniz, Boole, Frege. 
3.2. Problemes: ment, llenguatge, racionalitat, ontologia, creativitat. 
3.3. Top down: cap a la ment artificial. 
3.4. Bottom up: començant per baix. 
3.5. La defensa i la crítica filosòfica a la IA. 
3.6. Els sistemes experts. 
3.7. Xarxes neuronals i connectionisme: un model alternatiu d'entendre el  
         pensament i la IA. 
 
 
Objectius del bloc 
 
En aquest bloc dedicarem l’atenció a un  conflictiu concepte: el d’intel·ligència. Els debats 
sobre com funciona la ment humana han estat una constant de la ciència i la filosofia 
occidental, de manera que la seva inserció en el context de les ciències de la computació 
tampoc ha evitat la polèmica.  

 



 
Bloc 4 
Títol del bloc      Anàlisi de nous fenòmens 
 
Continguts 
 
4.1. Computació distribuïda (Seti@home,...). 
4.2. Bases de dades en Xarxa i dinàmica científica. 

 
Objectius del bloc 
 
Revisar els darrers i importants fenòmens originats pels avenços en computació, 
fonamentals per tal d’entendre la dinàmica de la ciència contemporània. 
 

 
Bloc 5 
Títol del bloc     Aspectes cognitius: disseny, percepció i ús dels entorns computacionals 
 
Continguts 
 
5.1. Interfaces gràfiques: la democratització de la informàtica. 
5.2. Cognició i entorns hipertextuals. 
5.3. Usabilitat vs. Disseny? 

 
 
Objectius del bloc 
 
Prendre contacte amb els aspectes cognitius que fonamenten  el disseny i ús de les 
tecnologies de la computació en els seves diverses manifestacions..  
  

 



Bloc 6 
Títol del bloc     La Societat de la Informació: cap a un nou model de la cultura i el         
coneixement. 
 
Continguts 
 
6.1. L'artivisme: art digital amb objectius socials. 
6.2. Creació col·lectiva: un nou paradigme de producció artística. 
6.3. L'ètica hacker i el software lliure. 
6.4. Software art: l'algorisme matemàtic com a forma artística. 
6.5. Programari lliure: una forma de vida. 
 
 
Objectius del bloc 
 
La revolució en les tecnologies de la informació  ha provocat una allau de noves 
dinàmiques socials que afecten la vida quotidiana, l’art, l’organització política o el propi 
pensament. Aquest bloc introduirà les claus conceptuals de l’Era de la Informació i 
mostrarà algunes de les seves darreres manifestacions en una gran diversitats de 
disciplines i àmbits no acadèmics. 
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