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Objectius

L'OBJECTE TÈCNIC SEGONS SIMONDON

En aquest curs 2018-2019, el Seminari de ciència, tècnica i societat estarà dedicat a l'estudi de l'obra de
Gilbert Simondon Del mode d'existència dels objectes tècnics (MEOT). Es tracta de la tesi complementària de
Simondon per a l'obtenció del Doctorat d'Estat, escrita entre el 1954 i el 1958, i publicada per primer cop el
1958.

Competències

Filosofia
Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves
diverses disciplines.
Aplicar els coneixements de l'ètica als problemes morals de la societat, i valorar les implicacions sobre
la condició humana dels canvis en el món de la tècnica contemporània.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar les principals actituds filosòfiques en l'àmbit de l'estètica i saber aplicar-les críticament en el
món de l'art.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.

Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
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Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
Reconèixer les implicacions filosòfiques del coneixement científic
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Situar les idees i els arguments filosòfics més representatius d'una època en el seu rerefons històric i
relacionar els autors més rellevants de cada època en qualsevol de les disciplines filosòfiques.
Utilitzar la simbologia i els procediments de les ciències formals en l'anàlisi i la construcció
d'arguments.
Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja
la filosofia tant històricament com conceptualment.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar casos històrics de fets científics.
Analitzar i sintetitzar informació.
Assenyalar i resumir el contingut filosòfic comú a diverses manifestacions de diferents àmbits de la
cultura.
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.
Construir textos normativament correctes
Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari
Demostrar una posició pròpia davant d'un problema o una controvèrsia de rellevància filosòfica, o en un
treball de recerca filosòfica.
Distingir i analitzar els debats clàssics i actuals de la història de l'art
Distingir i contrastar textos representatius dels principals gèneres de la literatura filosòfica.
Documentar un tema filosòfic i contrastar-ne les fonts.
Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
Explicar aspectes de la història de la ciència utilitzant la terminologia pròpia de la disciplina.
Explicar la importància filosòfica de la ciència contemporània i el seu àmbit d'aplicació.
Exposar els conceptes propis de la història de la filosofia
Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics
Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de
manera adequada.
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Indicar els principals temes de discussió filosòfica en l'actualitat.
Justificar la validesa de les tesis defensades pels diferents participants en les grans controvèrsies
contemporànies.
Jutjar l'impacte moral sobre l'ésser humà dels nous desenvolupaments tècnics.
Liderar grups de treball, supervisar tasques col·lectives i treballar amb vocació d'unir diverses posicions
Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
Organitzar el temps i els propis recursos per a la feina: dissenyar plans establint prioritats d'objectius,
calendaris i compromisos d'actuació.
Participar en debats sobre qüestions filosòfiques respectant les opinions dels altres participants
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Participar en debats sobre qüestions filosòfiques respectant les opinions dels altres participants
Precisar l'impacte sobre l'ésser humà dels desenvolupaments tècnics i científics en general.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l'equip,
hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
Reconèixer i utilitzar les diverses formes de raonament presents en la història de la filosofia.
Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-los de manera
continuada
Relacionar diversos ordres d'idees incloses en els debats filosòfics actuals.
Relacionar diversos ordres que es poden descobrir entre les idees filosòfiques de diferents autors i
moments històrics.
Relacionar els elements i factors que intervenen en el desenvolupament dels processos científics
Resoldre problemes de manera autònoma.
Resumir els temes i els arguments exposats en un debat filosòfic clàssic.
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història de la ciència

Continguts

L'assignatura s'organitza en tres blocs:

1. Bloc 1: Gènesi i evolució dels objectes tècnics. Text de referència: La primera part de MEOT.

a. Gènesi de l'objecte tècnic: el procés de concreció.

b. Evolució de la realitat tècnica; elements, individu, conjunt.

2. Bloc 2: L'ésser humà i l'objecte tècnic. Text de referència: La segona part de MEOT.

a. Els dos modes fonamentals de relació de l'ésser humà amb el fet tècnic.

b. Funció reguladora de la cultura en la relació entre l'ésser humà i el món dels objectes tècnics.

3. Bloc 3: Essència de la tècnica. Text de referència: la tercera part de MEOT.

a. Gènesi de la tecnicitat.

b. Vincles entre el pensament tècnic i el pensament filosòfic.

Metodologia

Les classes consisteixen en l'exposició i discussió del text de referència. Es preveuen intervencions del
professor i dels alumnes i les alumnes participants, seguint la lectura de MEOT, distribuïdes tal com queda
establert en els blocs temàtics.

La dinàmica de classe fa necessària la lectura fora de l'horari d'aula dels textos que després seran tractats a
l'aula.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus:
Dirigides

Sessions de 115,5 4,62 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
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Seminari 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Avaluació

L'avaluació es farà sobre quatre activitats: tres exàmens parcials distribuïts al llarg del curs, en finalitzar cada
apartat corresponent del temari. El valor de cadascun d'ells és del 20% sobre el total de l'assignatura. La
quarta activitat és un treball escrit sobre un tema concertat amb el professor, lliurat al final del període de
classes. Pondera el 40%.

L'avaluació de totes les activitats es revisarà individualment en el despatx del professor, en la data que
s'anunciarà oportunament a través del Campus Virtual.

En la data establerta pel Deganat, es farà una reavaluació dels exàmens a través d'un examen final, amb valor
ponderat de fins a un 60%, correlatiu al valor de les proves que han de ser reavaluades (és a dir, hi haurà una
recuperació per cada un dels exàmens parcials i es poden recuperar els tres, dos o bé un de sol). A la vegada,
també es podrà recuperar el treball escrit, lliurant un de nou en la mateixa data establerta pel Deganat.
D'acord amb la normativa vigent, per presentar-se a la reavaluació, cal haver lliurat el treball escrit i haver-se
presentat a un mínim de dos exàmens parcials.

Es considera no avaluable l'alumne que no es presenta a un mínim d'activitats d'avaluació que sumin un 80%
del valor total de l'assignatura, és a dir, aquells que no tindrien les condicions per poder-se presentar, si fos el
cas, a la reavaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Proves
parcials

60% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Treball
escrit

40% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
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