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Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar eines teòriques per a que els estudiants reflexionin al voltant de
problemes clau de la filosofia de la ciència. Es presentaran temes interns a la disciplina associats a la
metodologia de la ciència, i també qüestions externes, com els efectes de la ciència en la societat o fer
explicits els valors no epistèmics de la ciència.

Al llarg del curs es presentaran idees bàsiques de diferents autors relacionades amb els temes analitzats.
Aquests autors estaran contextualitzats presentant les seves obres més rellevants per a que alumnes
interessats poguin aprofundir en les concepcions teòriques d'aquests autors.

Competències

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
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 puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
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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 les implicacions filosòfiques del coneixement científic
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
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.
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.
Comunicar de forma oral i escrita, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements adquirits.
Construir arguments filosòfics amb rigor.
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.
Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
Explicar aspectes d'història de la filosofia de la ciència utilitzant la terminologia pròpia de la disciplina.
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
Formular objeccions i contraobjeccions amb correcció lèxica, precisió conceptual i coherència
argumentativa.
Jutjar l'impacte moral sobre l'ésser humà dels nous desenvolupaments tècnics.
Llegir comprensivament textos d'història de la ciència.
Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
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.
Relacionar els elements i factors que intervenen en el desenvolupament dels processos científics
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història de la filosofia.

Continguts

L'assignatura s'organitza al voltant d'una sèrie de preguntes que intenten capturar les qüestions més rellevants
en filosofia de la ciència:

1) És la missió de la ciència establir la veritat?

2) Hi ha progrés a la ciència?

3) És la ciència l'única font viable de coneixement?

4) Existeix el mètode científic?

5) Què és la matèria?

6) Com s'interconnecten entre sí ciència, tècnica i societat?

7) Té la ciència ideologia'?
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8) És la tecnociència un dispositiu de control?

9) Pot la ciència aclarir qüestions metafísiques?

10) Cap a on va la ciència al segle XXI?

Metodologia

El gruix dels continguts de l'assignatura es presentaran en un format de classe magistral, més una part on els
estudiants presentaran, en format de petits debats, les conclusions a les que han arribat analitzant les
propostes teòriques presentades a l'aula.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases magistrales 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
18

Tipus: Autònomes

Anàlisi dels conceptes teòrics presentats a
l'assignatura

70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
18

Preparar exámenes. 27,5 1,1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18

Avaluació

L'avaluació consistirà en tres proves durant el curs acadèmic. La primera prova consistirà en un examen escrit
per fer a casa. La segona prova s'organitzarà com a petits debats en parella d'uns 20 minuts de durada. En el
debat un dels estudiants haurà defensar una posició i l'altre la posició contrària, cadascun intentant convèncer
a l'aula de què la seva posició és la correcta. La tercera prova serà un altre examen escrit. Cada prova valdrà
un terc de la nota de l'assignatura. Serà necessari presentar-se al menys a dues per ser considerat avaluable.
Si la mitja és 5 o superior l'assignatura estarà aprovada, malgrat alguna de les proves estigui suspesa.

A la sessió de reevaluació es poden presentar tots aquells estudiants que tinguin una de les proves suspesa,
no s'hagin presentat o vulguin pujar nota. Aquells que tinguin la part de debat suspesa o no presentada podran
fer una prova escrita a la sessió de reevaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Debats a classe 50% 4,5 0,18 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 17

Examens Escrits 50% 3 0,12 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18

Bibliografia
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Al llarg de l'assignatura es presentaran diversos autors per explicar posicions i conceptes específics, no hi ha
cap manual que cobreixi els continguts en integritat, però aquells estudiants que vulguin complementar les
referències presentades poden consultar aquests manuals:

Echeverría,J. (1995) . Madrid: Akal.Filosofía de la ciencia

Estany, A. (2006) , Bellaterra (Barcelona): Publicacions UAB.Introducción a la filosofía de la ciencia
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