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CONTI NGUT 
Introduir als alumnes a les temàtiques centrals de les ciències cognitives des d'una  perspectiva 
filosòfica, tractant temes com el dualisme, la consciència, la presa de  decisions, la  possibilitat 
de la intel.ligència artificial o la racionalitat a partir de la feina  portada a terme des de la filosofia 
analítica actual. Aquesta perspectiva més sincrònica es complementa al curs recorrent a altres 
corrents,, Per un canto es  es dedicarà  alguna sessió a qüestions de filosofia moderna, com 
pot ser el debat entre  racionalisme i empirisme, sense tenir mai l’assignatura un apropament 
històric: els  diferents moldes i teories  s'explicaran no seguint pas un fil cronològic sinò un de 
temàtic,  presentant als autors per  afinitats de conceptes i argumentacions, sense preocupar-
nos excessivament si n'eren  realmente contemporanis.   
Això lliga amb l’ús important que es fa de la filosofia de la ment budista al llarg del curs. Més 
que intentar presentar aquest pensament de formar fefaent, el que es busca és partir de la 
presentació de temes centrals de la filosofia de la ment feta des d’aquesta tradició de 
pensament amb un vocabulari I tipus d’actitud totalment diferent a la de la filosofia actual per a 
poder pensar millor similituds I diferències. 
Per tant, el que cerquem, bàsicament és  presentar l'espectre conceptual de les diferents 
formes en què des la filosofia s’ha respost al problema de “qué es la ment” de la forma més  
precisa possible, esperant que els alumnes puguin, a  
partir d'aquí, llegir la literatura  especialitzada sense massa problemes, essent capaços d'ubicar 
cada escola i conéixer les  seves afirmacions claus.  

. 

TEMARI  
1. Introducció a la filosofia de la ment 
2.  La ment dins el pensament oriental 
3. Introducció al budisme 
4. La filosofia de la ment budista 
5. Teoria del caos I co-aparició dependent 
6. El problema dels qualia 
7. El problema filosòfic de la consciència 
8. Introducció a la intel·ligència artificial 
9. El pensament com a processament de símbols 
10.  Introducció al connexionisme 
11. Emocions I filosofia de la ment 
12.  Què és la ment? 
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AVALUA CIÓ 

Examen Final 

B IBL IOGRAFIA  

 
•  Casacuberta (2001) Cinco enigmas sobre la mente humana. Barcelona, Editorial  Océano.   
 •  Casacuberta (2000) Qué es una emoción. Barcelona, Editorial Crítica.   
 •  Damasio (1996) El error de Descartes,  Barcelona, Crítica.    
•  García-Carpintero (1996) Las palabras, las ideas y las cosas. Barcelona,  Editorial Ariel.    
•  Lyons (1993) Emoción, Barcelona. Anthropos.    
•  Sacks (1991) El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Barcelona,  Muchnick.    
•  Wittgenstein (1983) Tractatus Logico-philosophicus. Barcelona, Editorial Laia    
•  Wittgenstein (1983) Investigacions filosòfiques. Barcelona, Editorial Laia 

TUTORI A  INTEGRADA 
Seguiment dels temes del curs de forma individualitzada amb els alumnes a partir de 
lectures opcionals. 
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