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1. Dades de l’assignatura 
 

 
 

Nom de l’assignatura Pensament Filosòfic i Científic Modern i Contemporani 
  
Codi 100017 
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en el que 
’imparteix 

1r curs, 2n semestre 
s
  

Horari 
G1/G2 Dimarts i dijous de 8:30 a 10:00h 

G50  Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.00h 
 

  

Lloc on s’imparteix 
Facultat de Filosofia (l’aula apareixerà als horaris) 

 
  
Llengües Català 
  
 

Professor/a de contacte 
 

Nom professor/a Jordi Vallve dú Segura r
  

Departament Filosofia 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx B7/104 
  

Telèfon (*) 93 581 16 18 
  

e-mail Jordi.vallverdu@uab.cat  
  

Horari d’atenció Dimarts de 15:30 a 16:30h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Equip docent 

 

 

mailto:Jordi.vallverdu@uab.cat
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3.- 
Prerequisit
s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Equip docent 

 

 

Nom professor/a Jordi Vallverdú Segura 
  

Departament Filosofia 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx B7/104 
  

Telèfon (*) 93 581 16 18 
  

e-mail Jordi.vallverdu@uab.cat 
  

Horari de tutories Dimarts de 15:30 a 16:30h. 
  

(Afegiu tants camps com sigui necessari) 
(*) camps optatius 

mailto:Jordi.vallverdu@uab.cat
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No hi ha cap prerequisit per matricular-se d’aquesta assignatura. Atès que alguns materials relatius a 
l’assignatura publicats en paper o en xarxa empren l’anglès com a llengua vehicular, és útil, però 
no pas imprescindible, que l’estudiant conegui aquesta llengua. 
 
 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 

 
 
 
L’objectiu del mòdul és proporcionar un coneixement general del pensament filosòfic i científic 
occidentals, parant especial atenció al sorgiment del pensament racionalista i científic i estudiant la 
seva evolució des del Renaixement fins el moment contemporani actual, concretant així una mostra 
significativa dels temes i debats de la filosofia i la ciencia contemporània. 
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5.- 
Competèn
cies i 
resultats 
d’aprenent
atge de 
l’assignat
ura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Competència CE1. Anàlisi i síntesi 

   

Resultats d’aprenentatge 

  
L’alumne ha de ser capaç de: 

a) interpretar conceptes i textos antics i medievals. 
b) Resumir els arguments centrals dels textos fonamentals 

de l’assignatura 
 
 

  

Competència CE2. Comunicació escrita 

   

Resultats d’aprenentatge 

  
 
L’alumne ha de ser capaç d’organitzar i redactar textos de forma 
clara, correcta i adient. 
 
 

  

Competència CE3. Comunicació oral 

   

Resultats d’aprenentatge 

  
L’alumne ha de ser capaç de realitzar presentacions orals 
efectives i adaptades a l’audiència. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Competència CE4. Treball en equip/Habilitat en les relacions interpersonals 

   

Resultats d’aprenentatge 

  
 
L’alumne ha de ser capaç de treballar en equip, tot valorant, en un 
projecte comú, les aportacions i els punts de vista dels altres. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competència 

CE5. Transversalitat 

   

Resultats d’aprenentatge 

  
 
L’alumne ha de ser capaç de descriure els reptes filosòfics i 
científics plantejats per les circumstàncies socioculturals, polítiques 
i científiques entre els segles – VI i XV. 
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6.- Continguts de l’assignatura 

 

 
L’objectiu d’aquesta assignatura és analitzar les principals idees i conceptes filosòfics i científics 

desenvolupats des del Renaixement fins l’actualitat. Per a aconseguir-ho, es partirà de la 

contextualització de les esmentades idees, centrant-nos en aquells fets clau que han marcat 

l’evolució tant de la filosofia com del pensament científic des del segle XVI fins als nostres dies. El 

curs està dividit en sis blocs temàtics: 

 
 
0. Antecedents: 
Platonisme i aristotelisme. Astronomia (Ptolomeu). Mecicina (Hipòcrates). Monoteismes i 
pensament. Quantificació medieval. 
 
1. Segles XVI-XVII 
Orígens de la ciència moderna. Bacon i el mètode. Galileu: ciència i religió. El mecanicisme cartesià. 
Utopies. La nova química. 
 
2. Segle XVIII 
Newton. La ciència il·lustrada i la història natural. Kant. Les ciències de laboratori. L’empirisme. 
Hegel. L’estadística. 
 
3. Segle XIX 
Ciència i industria. Nihilisme (Nietzsche). El positivisme. La medicina moderna. Evolució i 
Darwinisme. Marx. La visió materialista d’allò viu. 
 
4. Segle XX 
Ciència, estat i guerra (Big Science). Distopies. El llenguatge: filosofia analítica i existencialisme. 
Cosmologia moderna i relativitat. El Cercle de Viena i Karl Popper. Electrònica, computació i 
biomedicina. L’ hermenèutica. E-Ciència. IA. El risc. L’era de la informació. La neurologia i la filosofia 
de la ment. Dones i ciència. 
 
5. Segle XXI 
Biología sintètica i genòmica. Neuroètica. Model cosmològic i teoria unificada. Filosofia 
computacional. 
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7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 

 

Tot i que en les classes es tracten temes transversals i es promou l’abordatge coherent dels diferents 

períodes, les classes presencials s’organitzen com sessions auto-consistents, obertes al diàleg amb 

l’alumne. 

La dedicació a aquesta assignatura es concreta en diversos tipus d'activitats, cadascuna amb una 
determinada càrrega d'hores de treball. Aquesta varietat de formes de treball es materialitza en  3 
metodologies diferenciades: 
 

(1) activitats dirigides, en un entorn plenament bimodial (aula física i aula virtual del campus virtual), a 
través de classes magistrals, discussions i anàlisi de la historia del pensament filosòfic i científic 
modern i contemporani. Aquestes sessions es recolzaran amb lectures obligatòries, facilitades pel 
professor. Aquestes activitats totalitzen, aproximadament, un terç del total del treball exigit.  Aquestes 
classes teòriques dirigides pel profesor sumaran (en concepte de dedicació): 1,5 crèdits ECTS. 
 

2) activitats supervisades,dutes a terme pels alumnes fora de l'aula, seguint un pla de treball acordat 
(pel que fa a presentació, continguts i periodització temporal) amb el professor. En concret, els 
alumnes hauran de fer:  
 

a. Tutories de recerca individuals o en petits grups realitzades pel professor: 0,5 crèdits ECTS. 
b. Realització de resums comentaris, treball de recerca, mapes conceptuals, PPT o exposicions 

orals: 2 crèdits. 
 
(3) activitats autònomes, que realitza l'alumne pel seu compte d'acord amb les exigències de 
l'assignatura, per tal de superar-la amb èxit. Això inclou lectures bàsiques, lectures dels materials 
necessaris per a elaborar els exercicis esmentats, estudi dels apunts de classe, etc. Aquestes 
activitats representaran, en concepte d’estudi, 2 crèdits ECTS. 
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TIPUS D’ACTIVITAT  ACTIVITAT  HORES  RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Dirigides    

 Clases teòriques i seminaris 42 
Capacitat de l’alumne per a 
incorporar ordenadament els 
conceptes desenvolupats a classes. 

 
Supervisades 

   

 Tutories PPT 20 
Realització i exposició oral en grup 
d’un PPT sobre el temari del curs. 

 Debats fòrums virtuals 5,5 
Debats específics sobre idees o 
textos desenvolupats a les classes 
teòriques. 

 
Autònomes 

   

 Lectures 30 
Realització de lectures autònomes 
sobre els principals textos filosòfics i 
científics seleccionats pel professor. 

 Comentaris de text 15 Redacció de comentaris de text. 

 Treball de recerca 30 

Elaboració d’un treball de recerca 
aprovat pel professor, a mode 
d’introducció en la dinàmica 
universitària de recerca (tesi, fonts, 
argumentació, aspectes formals,...). 
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8.- Avaluació 

 

(Indicar el tipus d’evidències d’aprenentatge que l’estudiant haurà de lliurar,el seu pes en la 
qualificació final, els criteris d’avaluació, la definició de “no presentat”, el procediment de revisió de 
les proves, el tractament d’eventuals casos particulars, etc. ) 
 
 

Procediment Criteris d’avaluació Pes 

Fòrum i exposicions 
orals (amb suport PPT) 
del tema assignat pel 
professor. 

Valoració dels comentaris realitzats en el 
fòrum. Expressió oral correcta. Capacitat de 
treball en equip i d’habilitat en les relacions 
interpersonals. 
Observació del procés d’execució 

20% 

Treball escrit. Valoració del treball escrit (coherència en el 
desenvolupament, expressió adequada, 
maneig d’eines bibliogràfiques, originalitat) 
Observació del procés d’execució 

20% 

Proves parcials Coneixements 
Capacitat d’anàlisi 
Capacitat de síntesi 

30% 
 

Exercicis i avaluació 
personalitzada 

Capacitat de síntesi 
Capacitat crítica 
Observació del seguiment del curs 

30% 

 
 
El ‘no presentat’ equival a una persona que no ha superat/realitzat el 30% de les activitats que duen 
a la nota final (independentment del valor quantitatiu proporcional de les activitats). 
No es requereix la superació obligatòria de cap de les activitats d’avaluació per tal d’aprovar 
l’assignatura, tot i que essent una assignatura d’avaluació continuada, no existeix  cap activitat final 
que permeti recuperar cap de les activitats ja finalitzades passades ni tampoc incidir en la nota 
global. 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ  HORES  RESULTATS D’APRENENTATGE 

   

2 Proves escrites 3 

Comprensió dels principals 
conceptes, instruments i 
personatges dels períodes històrics 
analitzats. Elaboració d’un discurs 
històric correcte sobre els fets 
analitzats. 

Exercicis 10 
Desenvolupament d’habilitats de 
recerca, anàlisi i redacció dels 
temes exposats a classe. 

PPT 3 
Desenvolupament d’habilitats de 
recerca, anàlisi i redacció dels 
temes exposats a classe, sota un 
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entorn ofimàtic Powerpoint  i de 
col·laboració i treball de grup en 
xarxa. 

Treball de recerca 10 

Desenvolupament d’habilitats de 
recerca, anàlisi i redacció a partir 
de l’elecció d’un tema concret de 
recerca relatiu a l’assignatura i sota 
la tutorització  continuada del 
docent. 

 
 

9- Bibliografia i enllaços web 

 
Obres de referència o manuals 
 

BRÉHIER,  Émile (1998), Història de la filosofia i de la ciència.  Madrid: Tecnos. Bellaterra: UAB 

BOWLER, Peter (2007) Panorama general de la ciencia moderna, Barcelona: Crítica  

COPLESTON, Frederick (1972-1981) Historia de la filosofía, 10 vols. Madrid: s. XXI 

COPLESTON, Frederick (2001) Manual de Filosofía, 9 Vol. Barcelona: Ariel. 

GEYMONAT Crombie, A.C. (1999) Historia de la ciencia. De San Agustín a Galileo, 2 vols. Madrid: 

Alianza Editorial. 

FERRATER MORA,  Josep  (1981)  Diccionario de Filosofía, 4 Vol. Madrid: Alianza. 

GEYMONAT, Ludovico (1993) Historia del pensamiento filosófico y científico, 3 vols. Barcelona: Ariel. 

GEYMONAT, Ludovico (1998) Història de la filosofia i de la ciència. Barcelona, Crítica. 

OLBY, R.  CANTOR, G. & CHRISTIE, J. (eds.) (1996) Companion to the history of modern science, 

London and New York: Routledge. 

ORDÓÑEZ, Javier. Navarro, Víctor. Sánchez Ron, José Manuel (2003). Historia de la ciencia, Madrid: 

Austral.  

REALE, Giovanni  et al. (1988) Historia del pensamiento filosófico y científico, 3 Vol. Barcelona: 

Herder. 

TERRICABRAS, J. M, coor. (2001).  El pensament filosòfic i científic. I i II. Barcelona: Pòrtic. 

 

NOTA: molts dels principals materials de referencia, tant de bibliografía primària com secundària seran 

facilitats en format electrònic. 
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10.- Programació de l’assignatura 

 
(la programació de la assignatura explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules següents. En aquest requadre el professor 
pot introduir un text explicatiu de la programació de l’assignatura o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d’estar al campus virtual 
de l’assignatura) 
 
 
 

 
 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE 
 

DATA/ES ACTIVITAT LLOC MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 

Les dues primeres 
setmanes de curs 

Lectura dirigida dels texts nodals  
del pensament i la ciència que 
precedeixen el Renaixement.  

Caldrà que l’alumne 
faci aquesta activitat 
en el temps no 
destinat a les 
exposicions docents 

Fragments de major o menor 
envergadura, encara que en 
algun cas i potser, segons 
l’escola de pensament , es 
tracti d’una obra sencera  

Un primer contacte amb el llenguatge 
i la problemàtica conceptual del 
període, així com un  primer intent 
d’estímul per la recerca pròpia. 

Setmanalment Exposició oral/escrita ( 15 minuts 
màxim en el cas de l’oral) d’un 
tema de recerca proposat pel 
professor. Aquesta activitat podrà 
esser duta a terme, si es proposa 
de forma coherent, per més d’un 
alumne  

Classe. En horari 
docent. 

A partir d’una bibliografia i un 
tema proposat pel docent, 
l’alumna haurà de redactar el 
seu resum conceptual. 

Dotació d’un argumentari crític i 
conceptual sòlid que el pugi ajudar a 
introduir-se en el camp del 
debat,fermament i sense complexes 

Les dues primeres 
setmanes de curs 

Pacte i supervisió inicial del 
treball de recerca tutoritzat 
(proposta mixta alumne/docent). 

Tutories externes 
fora de classe, bé 
presencials, bé 
virtuals. 

Bibliografia clàssica i/o 
electrònica proposada 
inicialment pel docent i 
posteriorment treballada en 

Autonomia, comprensió, estil 
expositiu i argumentador , alhora, 
preparació per un futur treball 
acadèmic. 
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la direcció més adient  per 
l’alumne. 

Un mes abans de fi 
de curs 

Comentari d’un únic text proposat 
pel professor. 

El treball es farà fora 
del temps de 
docència. 

El material lliurat serà prou 
ambigu o general per què li 
calgui a l’alumne decidir, si 
es tracta d’una proposta vital 
o d’un mer exercici 
acadèmic.   

Intentar integrar tot el coneixement 
aportat pel docent dins l’àmbit més 
general de l’estudi de curs, així com, 
mostrar el substrat genealògic de tota 
idea vigent en l’actualitat. 

 
LLIURAMENTS 
 

DATA/ES LLIURAMENT LLOC MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 

Un mes desprès de 
la proposta 
acceptada 

A classe o via correu electrònic 
(mai emprant l’eina de 
missatgeria electrònica del 
Campus Virtual) 

Classe o correu 
electrònic. 

El text demanat no podrà ser 
inferior a cinc folis 

Es valorarà fonamentalment allò que 
en aquest mateix apartat, de l’anterior 
part de la guia, s’ha esmentat 

10 dies desprès de 
la proposta 
acceptada 

A classe abans de començar 
l’exposició del professor. 

Aula. Per escrit o a poder ser en 
PPT, donada la gran 
adaptabilitat que permet 
aquest sistema 

Seguretat expositiva i aprenentatge 
pedagògic i conceptual 

Dues setmanes 
abans de fi de curs. 
Tot i que 
s’aconsella lliurar-
lo abans, ja que 
d’aquesta forma 
por ser corregit , i 
en cas de no 
aportar els mínims 
exigits, tornat i 
comentat pel 
professor 

Per correu electrònic, tot i que 
s’aconsella fer-ho en paper. 

Es poden lliurar 
diferents parts del 
treball al llarg del 
mesos de docència  

El mínim que s’acceptarà pel 
treball de recerca seran 10 
folis; el màxim 30  

Aquest treball pretén que es mostri  
capacitat integradora i especulativa 
en torn als continguts de la matèria. 
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Una setmana 
abans de fi de curs 

Per correu electrònic o en paper  Aula, correu 
electrònic. 

El comentari no podrà 
excedir els tres/cinc fulls 

Es valorarà sobretot, l’aportació 
personal, i sense interferències dels 
continguts del curs, per part de 
l’alumne. 
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