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Prerequisits

Aquest és un curs que es situa en la part final del grau de Filosofia i pressuposa les habilitats bàsiques de
lectura, anàlisi i escriptura a un nivell acadèmic.

També es requereix una  (tota la bibliografia es trobarà en aquestalectura fluïda de textos en anglès
llengua).

No es requereix cap coneixement particular en tecnologia o en filosofia però els estudiants que no estiguin
acostumats a llegir material tècnic poden trobar alguna dificultat.

En ser un curs basat en la discussió a partir de lectures i tenint en compte que és optatiu, l'assistència és
.obligatòria

Objectius

El propòsit del curs es ensenyar a pensar críticament sobre la natura de la tecnologia i el seu paper en les
nostres vides i societat.

Aquest curs es centrarà en quatre conjunts de preguntes (1) Què és la tecnologia? Com la podem definir,
estudiar i comprendre la seva relació amb la naturalesa i la humanitat? (2) Quina és la relació entre la ciència i
la tecnologia? Són totalment diferents o s'han d'entendre sota el concepte 'tecnociència? (3) Quin és l'impacte

de la tecnologia en la societat i l'ètica? Com podem pensar en aquest impacte? On és la tecnologia
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de la tecnologia en la societat i l'ètica? Com podem pensar en aquest impacte? On és la tecnologia
beneficiosa i on es perjudicial? (4) Quin és l'impacte de la tecnologia en les vides humanes? Les degrada o les
fa millors?

Competències

Filosofia
Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves
diverses disciplines.
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 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.
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.
Analitzar i sintetitzar informació.
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.
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom
Discriminar els trets que defineixen el lloc d'un autor en el context d'una problemàtica i reorganitzar-los
en un esquema coherent.
Distingir i esquematitzar el contingut fonamental d'un text filosòfic.
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.
Explicar aspectes de la història de la ciència utilitzant la terminologia pròpia de la disciplina.
Exposar els conceptes propis de la història de la filosofia
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.
Formalitzar arguments de qualsevol procedència i calcular-ne la correcció lògica.

Formular objeccions i contraobjeccions amb correcció lèxica, precisió conceptual i coherència
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Formular objeccions i contraobjeccions amb correcció lèxica, precisió conceptual i coherència
argumentativa.
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.
Liderar grups de treball, supervisar tasques col·lectives i treballar amb vocació d'unir diverses posicions
Llegir comprensivament textos filosòfics bàsics.
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
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, amb mirada experta, referents filosòfics del passat i del present i avaluar-ne la rellevància.
Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-los de manera
continuada
Resoldre problemes de manera autònoma.
Utilitzar tant eines informàtiques bàsiques (per exemple, processadors de textos o bases de dades)
com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional de l'arqueologia

Continguts

1. Què és la tecnologia?

1.1. Descripció històrica.

1.2. Nocions contemporànies.

2. Ciència i Tecnologia.

2.1. Ciència pura o tecnociència.

2.2. La cultura tecnològica de la ciència.

3. Tecnologia i Societat.

3.1. Tecnologia i valors.

3.2. Tecnologia i democràcia.

Metodologia

Les sessions seran de dos tipus. En algunes la professora exposarà els continguts teòrics necessaris per a
introduir-se a cadascun dels temes que es tractaran. D'altres tindran forma de seminari on es discutiran les
lectures obligatòries del curs. Aquestes lectures es podran adquirir en forma de fotocòpies a l'inici del curs. Per
tal d'augmentar el rigor de les discussions i que els alumnes adquireixin competències relacionades amb les
activitats orals, cadascun dels alumnes haurà d'exposar una de les lectures (segons els nombre de
matriculats/des és possible que les exposicions d'hagin de fer en grup). Es requereix també que la resta
d'alumnes hagin fet la lectura abans d'assistir al seminari. Cadascuna de les lectures està estretament
relacionada amb els temes exposats a classe i són fonamentals en la matèria que s'estudia.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases teòriques. 26 1,04 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
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Seminaris. 21 0,84 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

Tipus:
Supervisades

Tutories. 23 0,92 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31

Tipus: Autònomes

Lectura de textos
obligatoris.

76 3,04 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

Avaluació

L'avaluació continuada del curs consta de quatre activitats avaluadores:

Un examen de la part teòrica del curs. 25%

Un examen de les lectures obligatòries del curs. 40%

Una exposició oral. 25%

Assistència i participació a classe. 10% Només s'acceptaran dues faltes d'asssitència sempre que estiguin
justificades documentalment.

Aquells/es alumnes que no arribin a 5 en la mitjana podran optar a la reavaluació d'un dels exàmens o de tots
dos.

L'activitat de l'exposició oral no és recuperable.

També poden presentar-se a la reavaluació els alumnes que desitgin pujar nota.

Només constaran com a 'No avaluables' els alumnes que no hagin fet cap prova.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació. 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29

Examen de la part teòrica del
curs.

25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31

Examen de les lectures
obligatòries del curs.

40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31

Exposició oral 25% 1 0,04 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
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