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Prerequisits

Cap

Objectius

Un dels signes del nostre temps és la interrelació entre ciència i tecnologia. D'una banda, el coneixement
científic és la base per a la construcció d'artefactes tecnològics i, de l'altra, la tecnologia reverteix en l'avanç
científic. La reflexió filosòfica sobre l'aplicació de la ciència a qüestions pràctiques es fa imprescindible en un
moment en què les ciències aplicades o ciències de disseny abasten una bona part de la pràctica científica.
En aquest sentit, la praxiologia ofereix un model de com arribar a un objectiu pràctic amb la màxima eficiència
possible.

Els temes centrals d'aquest mòdul seran els següents:

Diferències entre ciència i tecnologia en funció dels objectius, la metodologia, els valors i el seu impacte en la
societat.

Marcs teòrics: les "ciències de l'artificial o de disseny" (enginyeries, medicina, biblioteconomia, ciències de
l'educació, de la informació, etc.), disciplines que tenen com a objectiu no descriure el món sinó transformar-lo;
i la "praxeologia", ciència de l'acció eficient, amb tres elements fonamentals: la base teòrica, la base
instrumental i les accions.

Models cognitius que estudien els dissenys tecnològics que tenen en compte les capacitats cognitives dels
usuaris per tal de facilitar-los les tasques necessàries per assolir els objectius proposats.

Estudis de cas en els quals s'aplicarien els models proposats, per exemple, les catàstrofes naturals, els
accidents conseqüència d'errors humans en totes les fases de la cadena i l'anàlisi de disciplines aplicades
com a ciències de disseny.

Competències
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1.  
2.  
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4.  
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6.  

7.  

1.  

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.
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.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els cossos teòrics en filosofia de la ciència i ètica a la pràctica científica i tècnica.
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.
Comparar models científics i teories filosòfiques de segon ordre sobre la recerca científica.
Considerar, analitzar i criticar limpacte sociopolític de les noves tecnologies.
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.

Continguts

PROGRAMA

La naturalització de la filosofia de la ciència (9-10-17) S'exposarà en què consisteix el programa
naturalizador de l'epistemologia i la filosofia de la ciència enfront d'una filosofia de tall apriorístic.
S'analitzaran les propostes d'alguns dels defensors i detractors més rellevants i les diferents formes de
naturalitzar, a saber: naturalització metodològica (L. Laudan), l'analògica (S. Toulmin i D. Hull) i la
reduccionista (W. van O . Quine i P. Churchland).

2. Ciència i tecnologia (16-10-17) Es abordarà la relació entre ciència i tecnologia que fa a el debat
sobre les seves diferències versus la fución d'ambdues. També s'examinarà la influència entre ciència i
tecnologia en dues direccions: una que va de la ciència a la tecnologia i l'altra que va en sentit contrari.
La primera és la que més s'ha estudiat i correspon a l'estudi de les conseqüències socials de la
tecnologia. La segona vol dir que la innovació tecnològica reverteix en més desenvolupament de la
ciència i de el coneixement en general.

3. Ciències de disseny (23-10-17) S'introduiran les ciències de disseny com un dels marcs teòrics per a
la ciència aplicada. S'entén per ciències de disseny dels camps disciplinaris que són el resultat d'un
procés de cientifització i mecanització de les arts en el sentit d'habilitats i d'activitats pràctiques. Camps
disciplinaris com l'enginyeria, medicina, arquitectura, economia, educació, etc. sn ciències que estan
interessades en el "disseny", en el sentit d'objectiu, propòsit o meta a aconseguir, és a dir, no tenen
com a objectiu descriure el món sinó transformar-lo.

4. La praxiologia (30-10-17) La praxiologia és la ciència de l'acció eficient pel que constitueix un model
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1.  

4. La praxiologia (30-10-17) La praxiologia és la ciència de l'acció eficient pel que constitueix un model
crucial per a les ciències de disseny. S'analitzaran els antecedents d'aquest model epistemològic,
l'estructura dels seus enunciats i arguments, així com els elements i característiques de la mateixa.
D'especial rellevància són els conceptes de progrés, canvi científic i revolució científica a causa de les
diferències que hi ha d'aquests conceptes en les ciències pures i aplicades. En conseqüència, els
canvis de paradigma ideats per T.Kuhn necessiten reformular-se a partir de la praxiologia.

5. El context des dels models cognitius (6-11-17) Tant en les ciències de disseny com en la praxiologia
el context en el qual es desenvolupen és de capital importàncies, intervenint factors socials, polítics,
etc. Si tenim en compte el programa naturalizador no hi ha dubte que els models cognitius seran
rellevants per a aquests marcs teòrics en què ens hem centrat per a la ciència aplicada. S'analitzaran
diversos models que tenen en compte el context, tant corporal com social, en els processos cognitius,
la qual cosa portarà a qüestionar la unitat de cognició. En aquest sentit s'examinaran, de forma
especial, la cognició socialment distribuïda i la ment estesa.

6. Error i coneixement en la ciència pura i aplicada (13-11-17) Errar forma part de la naturalesa humana
però també ho és intentar evitar els errors. S'analitzaran els errors des de les perspectives
epistemològica, psicològic i enginyeria, mostrant la necessitat que tots aquests factors convergeixin en
la realització de qualsevol activitat teòrica i pràctica. Es posarà especial èmfasi en el paper de el
disseny en la comissió d'errors, analitzant modelscognitius comel de D. Norman i la seva teoria de el
disseny cognitiu.

7. Innovació, invenció i descobriment (20-11-17) Innovació, invenció i descobriment són conceptes que
han estat sempre presents en la ciència per abordar els fenòmens de canvi científic. No obstant això,
tradicionalment, descobriment tenia el sentit de canvis en les ciències pures i innovació es referia a
canvis en les aplicades. Actualment, podem dir que qualsevol canvi en qualsevol àmbit se li denomina
innovació. En aquest sentit anem a analitzar els diferents sentits d'aquests conceptes i les seves
implicacions per a les ciències de disseny i per al progrés científic. Per a això es tindran en compte els
valors epistèmics i contextuals i les implicacions socials, polítiques, ètiques, etc.

8. L'estudi científic de la creativitat (27-11-17) En ocasions s'identifica creativitat amb innovació, però, hi
ha diferències importants entre els dos conceptes, encara que estiguin íntimament relacionats entre si.
La creativitat subjacent a la innovació, però mentre que la primera s'atribueix a un agent individual les
segones s'associen a la introducció de novetat en algun context. D'entrada, es podria dir que la
innovació implica algun grau de creativitat però no a l'inrevés, és a dir, la creativitat no implica
innovació de forma automàtica. La innovació seria el resultat d ' "alguns" processos creatius perquè no
tots es plasmen en innovacions en el camp corresponent.

9. La democratització de la innovació (4-12-17) La democratització de la innovació pot abordar-se des
diverses parts. Una d'elles és que les innovacions arribin a totes les capes de la societat i així no
estiguin en funció de la seva capacitat econòmica, ésa dir, estendre la justícia distributiva a les
innovacions que van sorgint. Una altra és la intervenció dels usuaris en els processos d'innovació, com
proposa E. von Hippel. Per descomptat no són les úniques vies de democratització però sí dues molt
important que estan a la base de moltes de les desigualtats en l'accés a les innovacions. Farem una
anàlisi d'aquests enfocaments proporcionant exemples pràctics.

10. L'epistemologia de disseny (11-12-17) L'epistemologia de disseny escapa a el sentit clàssic d'una
branca de la filosofia, com és l'epistemologia, que busca els fonaments de el coneixement científic.
L'interès que ha despertat darrerament respon a diversos factors però dos dels més importants són,
d'una banda, l'enfocament naturalista en epistemologia i, d'altra, la imbricació, encara que no fusió, de
el coneixement científic i la seva aplicació pràctica. D'una banda, tenim l'epistemologia de disseny com
una alternativa a l'epistemologia clàssica, de l'altra, una sèrie de característiques, entre les quals
podem destacar la interdisciplinarietat i una preocupació social a través del "design thinking" que gira al
voltant de el disseny a escala humana.

Metodologia

◊ Classes magistrals
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◊ Classes magistrals

◊ Presentació oral de treballs

◊ Debats

◊ Aprenentatge basat en problemes i casos pràctics

◊ Seminaris

◊ Tutories

◊ Elaboració de treballs

◊ Estudi personal

◊ Lectura d'articles d'interès

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

37,5 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

La docent marcarà una data i lloc per a la revisió de les proves avaluadores. Hi haurà també una data de
recuperació que serà acordada amb la Facultat.

Plagi:

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació)
a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es
realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o
professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Entrega del trabajo 50% 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Exposición y defensa del trabajo de módulo 25% 45 1,8 1, 2, 4, 5, 6, 7

Fòrum 25% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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