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Objectius

La ciència cognitiva constitueix l'actual ciència de la ment. Es tracta d'una disciplina clarament interdisciplinar
en la que convergeixen recerca en filosofia, ciències de la computació, lingüística, psicologia, neurociència,
sociologia i antropologia.

Els científics que treballen en ciència cognitiva han proposat models sobre una gran varietat de processos
cognitius i han ofert explicacions sobre el llenguatge, la visió/percepció, la memòria, els conceptes, el
raonament, la resolució de problemes i la decisió. Un dels trets distintius del primer treball en ciència cognitiva
és l'assumpció que la ment pot ser entesa com una computadora d'un tipus especial. De fet, molts
investigadors en intel·ligència artificial concebeixen el seu treball com un intent d'implementar en màquines
procesos cognitius.

En el mòdul s'estudiaran alguns dels principals treballs en la filosofia de la ciència cognitiva i de la
intel·ligència artificial i s'analitzarà, mitjançant una aproximació filosòfica i crítica, la influència de l'analogia de
la computadora en la ciència cognitiva. El següent és un llistat indicatiu de temes relatius al mòdul: el test de
Turing; l'argument de l'habitació xinesa; el problema del marc; el connexionisme; la cognició estesa i
corporitzada; la consciència artificial; lògiques per a representar coneixement en intel·ligència artificial
(modals, temporals, deòntiques, difuses…).

S'espera que els estudiants siguin capaços de formular i d'argumentar els seus punts de vista sobre els temes
que es tracten en l'assignatura. A més, es pretén que desenvolupin les següents competències:

- Demostrar el seu coneixement i comprensió crítica dels principals arguments sobre la possibilitat de
l'existència de màquines intel·ligents.

- Entendre críticament alguns dels temes filosòfics centrals sobre la naturalesa del pensament i la consciència.

- Demostrar una comprensió crítica d'algunes explicacions sobre la ment i les ciències cognitives.

- Demostrar que poden entendre críticament alguns dels textos principals en la filosofia de les ciències
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- Demostrar que poden entendre críticament alguns dels textos principals en la filosofia de les ciències
cognitives i la intel·ligència artificial.

- Demostrar que són capaços de representar arguments i demostrar la correcció dels mateixos en lògiques no
clàssiques distintes.

Competències

Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda dun article o monografia especialitzada, així com
informació de qualitat distribuïda per Internet.
Aplicar coneixements dautors clàssics de la tradició filosòfica occidental a qüestions filosòfiques
actuals.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball de recerca filosòfica, original i inèdit, seguint els
paràmetres academicocientífics establerts.
Establir i aplicar les implicacions que el coneixement i la recerca científica tenen per a la recerca
filosòfica avançada.
Organitzar el temps i els recursos per desenvolupar una recerca: dissenyar plans amb establiment de
prioritats dobjectius, calendaris i compromisos dactuació.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconstruir i analitzar críticament les posicions dels principals investigadors actuals en filosofia de cada
una de les branques centrals del màster (ciència, art, política), i utilitzar-ne les categories i el lèxic
característics.
Relacionar els conceptes i els coneixements entre les diferents àrees de la recerca filosòfica actual en
relació amb les dependències entre ciència i tecnologia, i les implicacions ètiques i polítiques
daquestes dependències.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana de les noves formes ideològiques,
polítiques, econòmiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda dun article o monografia especialitzada, així com
informació de qualitat distribuïda per Internet.
Aplicar el llenguatge, els continguts i les teories filosòfiques actuals als problemes relatius a la filosofia
de la ment.
Aplicar els coneixements filosòfics als debats normatius al voltant de la cibernètica.
Aplicar i situar les propostes filosòfiques actuals amb referència als problemes relatius a les ciències
cognitives.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Demostrar comprensió crítica dalgunes explicacions sobre la ment i les ciències cognitives i les seves
aplicacions tècniques.
Elaborar un treball filosòfic en el marc de les problemàtiques relatives a les ciències cognitives.
Organitzar el temps i els recursos per desenvolupar una recerca: dissenyar plans amb establiment de
prioritats dobjectius, calendaris i compromisos dactuació.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
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Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Relacionar els coneixements científics amb les propostes filosòfiques i les seves orientacions
explicatives i crítiques.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

1. Les màquines de Turing i el problema de la consciència.

Lectures:

- Turing, A. (1947),  (hi ha traduccions a la xarxa).¿Puede pensar una máquina?

- Searle, J. (1980), "Minds, Brains and Programs",  3, 417-457.Behavioural and Brain Sciences

2. La Ciència Cognitiva tradicional i la Intel·ligència Artificial clàssica.

Lectura:

- Pylyshyn, Z. (1984), , MIT Press,Computation and cognition: toward a foundation for cognitive science
Cambridge. (es proporcionarà una selecció).

3. Les crítiques a la Ciència Cognitiva tradicional.

Lectura:

- Dreyfus, H. (1972), , New York: Harper & Row. (es proporcionarà una selecció).What Computers Can't Do

4. La nova Ciència Cognitiva: la cognición estesa i corporitzada.

Lectures:

- Haugeland, J. (1998). , a J. Haugeland, Mind Embodied and Embedded Having Thought: Essays in the
, Harvard University Press.Metaphysics of Mind

- Prinz, J.J. (2009), "Is Consciousness Embodied?", a P. Robbins and M. Aydede (eds.), The Cambridge
, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 419- 436.Handbook of Situated Cognition

5. Epistemologia dels robots.

Lectures:

- Boden, M. (1995), 'Could a Robot Be Creative - And Would We Know?' a , Cambridge:Android Epistemology
MIT Press.

- Gomila, A. (1995), 'From Cognitive Systems to Persons' a , Cambridge: MIT Press.Android Epistemology

6. Intel·ligènciaartificial: orígens, fites i reptes.

Material:

- COPELAND, J. (1993), , Wiley-Blackwell, pàgines 20-33. HiArtificial Intelligence: A Philosophical Introduction
ha traducció al castellà.

- RUSELL, S., NORVIG P. (2009), , Prentice-Hall, capítols 1, 27. HiArtificial Intelligence: A Modern Approach
ha traducció al castellà.

- LÓPEZ DE MANTARAS, R. (2015), De Turing als robots humanoides: Passat, present i futur de la
. És un vídeo disponible a www.uab.catIntel.ligència Artificial
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7. Màquines de Turing. Filosofia de la intel·ligència artificial.

Material:

- COPELAND, J. (1993), , Wiley-Blackwell, pàgines 72-96,Artificial Intelligence: A Philosophical Introduction
204-271. Hi ha traducció al castellà.

- NICOLELIS, M, CICUREL, R. (2015), The Relativistic Brain: How it works and why it cannot be simulated by
, Kios Press, capítols 3 i 4.a Turing machine

- RENDELL, P. (2015), Turing Machine Universality of the Game of Life (Emergence, Complexity and
, Springer, 1st edition, capítol 1.Computation)

- RUSELL, S., NORVIG P. (2009), , Prentice-Hall, capítol 26. Hi haArtificial Intelligence: A Modern Approach
traducció al castellà.

- University of Cambridge (2012), . És un vídeo amb descàrrega gratuïtaAlan Turing- The life of a genius
disponible en iTunes. - Stanford Encyclopedia of Philosophy, entrada "Turing Machines"
(https://plato.stanford.edu/ entries/turing-machine/).

8.El paperde la lògica: representació del coneixement i raonament.

Material:

- BADESA, C., JANÉ, I., JANSANA, R. (2000), , Ariel, capítols 6, 7 i 11.Elementos de lógica formal

- BENTHEM, J, Hans van DITMARCH, H., Jan van EIJCK, J. Eijck, JASPARS, J (2011), ,Logic in Action
capítol 1.

- RUSELL, S., NORVIG P. (2009), , Prentice-Hall, capítol 7. Hi haArtificial Intelligence: A Modern Approach
traducció al castellà.

9. Lògiques deòntiques.

Material:

- BENTHEM, J, Hans van DITMARCH, H., Jan van EIJCK, J. Eijck, JASPARS, J (2011),  (esLogic in Action
proporcionarà una selecció).

- BLACKBURN, P., RIJKE, M. de, VENEMA, Y. (2001): , volume 53 of Cambridge Tracts inModal Logic
Theoretical Computer Science, Cambridge University Press, capítol 1.

- GARSON, J.W. (2013): , Cambridge University Press, capítols 1 i 3.Modal logic for philosophers

- Notes proporcionades pel professor.

10. Lògiques difuses.

Material:

- GARRIDO, Ángel (2014). , Dykinson, capítol IV.Lógicas de nuestro tiempo

- SMITH, N.J.J. (2013): , Oxford, capítols 3 i 5.Vagueness and degrees of truth

- Notes proporcionades pel professor.

Altres referències

Block, N., 2005, "Review of Alva Noë Action in Perception," , 102: 259-272.Journal of Philosophy

Calvo, P. y Gomila, A., 2008, , Elsevier.Handbook of Cognitive Science. An Embodied Approach
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Clark, A., 2008, , New York: OxfordSupersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension
University Press.

Dubois, D., Godo, L., Prade, H.(2014): Weighted logics for artificial intelligence : an introductory discussion.
, Elsevier, vol. 55 (n9), pp. 1819-1829.International Journal of Approximate Reasoning

Gardner, H. (1985). . Basic Books, New York.The mind's new science

Marr, D., 1982, , San Francisco: Freeman Press.Vision: A Computational View

Moore, C., Mertens, S. (2011),  Oxford University Press, Oxford.The Nature of Computation,

Pérez Chico, D., González Bedia, M. (eds.), , Ed. Plaza y Valdés.La Nueva Ciencia Cognitiva

Varela, F., Thompson, E. E. Rosch, 1991, ,The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience
Cambridge, MA: MIT Press.

Metodologia

Es composa de tres elements:

1. Classes teòriques. Consistiran en l'exposició a classe per part del professorat del temari teòric.

2. Seminaris. Discussió de les lectures obligatòries.

3. Treball de l'alumne supervisat pel professorat. Els alumnes hauran de realitzar, fora de l'horari lectiu, una
sèrie de lectures proposades. La supervisió d'aquestes lectures es farà als seminaris.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Seminaris i classe teòrica. 30 1,2 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Tipus: Supervisades

Tutories. 26 1,04 1, 5, 11

Tipus: Autònomes

Elaboració presentació oral. 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Fer exercicis. 7 0,28 1, 8, 10

Lectures obligatòries i complementàries. 61 2,44 1, 5, 8

Avaluació

L'avaluació del curs consta dels següents elements:

Durant les sessions 1 a 5 s'assignarà a un/a alumna/e com a mínim, una de les lectures obligatòries i l'haurà
de presentar a classe. Després haurà de lliurar la part escrita que li ha permès fer la presentació. S'espera que

la resta de companys hagin fet també la lectura i per tant puguin participar en la discussió que es generi. La
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la resta de companys hagin fet també la lectura i per tant puguin participar en la discussió que es generi. La
presentació oral, el treball escrit sobre la lectura i la participació als seminaris significarà un 50% de la nota
final.

Durant les sessions 6 a 10 el professor proposarà una sèrie d'exercicis que l'alumnat haurà de resoldre a
casa. Es tindrà una setmana per fer els exercicis proposats a una sessió. Els exercicis es lliuraran o bé per
correu electrònic abans de la següent classe o bé en mà a la següent classe. Els dos últims exercicis es
lliuraran per correu electrònic o bé passant pel despatx. Les correccions dels exercicis es donaran en mà.
L'altre 50% de la nota dependrà de la resolució d'aquests exercicis.N'hi ha 7 en total: el primer val 1 punt
sobre la nota total, el segon i el tercer valen 0,25 cadascun, el quart i el cinquè valen 0,75 cadascun, el sisè i
l'últim valen 1 punt cadascun.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentació a classe. 50% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Resolució d'exercicis. 50% 7 0,28 9, 10
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