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DADES ESPECÍFIQUES DE L’ASSIGNATURA
Contextualització de l’assignatura.
Objectius
L’articulació ment-ciència-societat s’ha vist problematitzada en les darreres dècades entre
les postures realistes i constructivistes relatives a la veritat i la ment. L’alumnat, a partir de
l’estudi i la participació en el desenvolupament de les diferents unitats temàtiques, es
podrà introduir de manera més general en el treball investigador autònom i adquirir els
coneixements i les competències fonamentals per dur a terme una reflexió transdisciplinar i
contemporània pròpia dels estudis de màster. A més, es facilitarà que l’alumnat conegui
els models i les teories sobre la veritat que, al començament del segle XXI, s’han vist
capgirades per les introjeccions i manifestacions socials i polítiques, que modifiquen el seu
plantejament a cada moment en la pluralitat de les ciències. En conseqüència i a arran de
qüestions de màxima actualitat que tractarem al nostre curs, l’alumnat disposarà de les
eines i les claus de recerca per preguntar-se fenomenològicament pel nucli de veritat que
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pot resistir la societat de control, a fi de treure profit a l’experiència humana irreductible en
una era del big data i de medicalització de la societat.

Competències - Objectius
Competèncias de l’assignatura
Generals
CG-1 Proporcionar a l’alumnat el necessari esperit crític que tota recerca rigorosa exigeix
per naturalesa.
CG-2 Aprendre a comunicar als altres investigadors els resultats de la seva recerca i a
acceptar les crítiques constructives.
CG-3 Que l’alumnat aprengui a fer-se càrrec dels continguts i de la importància de les
recerques d’altri i a rebre-les amb esperit crític, tot sabent comunicar la seva reflexió de
forma constructiva i dialògica.
CG-4 Que l’alumnat aprengui a formar-se un pensament propi, articulat i crític, a partir de
l’estudi acurat de temes i qüestions tant tradicionals com actuals.
CG-5 Que l’alumnat sigui capaç d’analitzar, jutjat i enrahonar la societat actual, en la seva
concreció, tendències i expressions polítiques, tecnològiques i científiques.
CG-5 Que l’alumnat rebi una cultura tecnológica i científica en diàleg amb les humanitats.
CG-6 Que l’alumnat pugui tenir accés a la llengua o llengües originals dels autors estudiats.

Específiques
CE-1 Permetre a l'alumnat l'aprofundiment d'alguns dels coneixements específics adquirits
en el Grau (Llicenciatura), sigui de Filosofia o d'Humanitats.
CE-2 Que l'alumnat pugui prendre, per tant, les seves primeres decisions de cara a la seva
especialització.
CE-3 Que l’alumnat pugui fer servir la cerca autònoma de fonts primàries i secundàries
CE-4 Que l’alumnat pugui assolir competències en la consulta de repertoris bibliogràfics
digitals i en els índexs d’impacte i qualitat de les publicacions científiques.
CE-5 Que l’alumnat pugui desenvolupar la capacitat general d’expressió oral i escrita.
CE-6 Que l’alumnat pugui fer pugui excel·lir en l’ús de tècniques específiques de redacció
de treballs d'investigació.
CE-7 Que l’alumnat pugui assolir la capacitat d'estructuració formal dels treballs de
recerca (l'ordre en la investigació i en l'exposició)
CE-8 Que l’alumne pugui assolir un nivell correcte i apropiat de llenguatge especialitzat, el
domini del vocabulari, el coneixement de la terminologia dels autors estudiats, la
capacitat de reproduir-lo i també de fer-ne una apropiació crítica.

BLOCS TEMÀTICS I CONTINGUTS

Continguts –Unitats Temàtiques
UNITAT 1: Introducció
Tema 1: Preliminars
1.1 Ment
1.2 Ciència
1.3 Societat. Articulació.
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UNITAT 2: Articulació ment-ciència-societat
Tema 2: Coneixement i poder
2.1 Concepte de «biopolítica» (Foucault, Esposito, Deleuze). Crítiques.
2.2. Epistemicidi i revolució cognitiva en les teories actuals de la veritat.
2.3. El «dataïsme» i l’era numèrica/artificial.

Tema 3: Un cas actual: la medicalització
3.1. El «biopoder» i la veritat.
3.2. Història política de la medicalització.
3.3. Medicalització biòtica vs. Medicalització biopolítica.

Tema 4: Relació amb la cultura
4.1. El concepte de «cos tecnològic».
4.2. «Tecnociència» i «tecnocultura»: malentesos d’uns conceptes.
4.3. La medicalització de la cultura i transcendència de la vida.

UNITAT 3: Veritat en clau contemporània
Tema 5: Veritat, bioveritat i post-veritat
5.1. «Bioveritat» i neurociències cognitives.
5.2. «Post-veritat»: acreditació de la veritat? Abús del prefix «post».
5.3. La teoria crítica de la veritat. La ciutat, necessària per justificar la veritat?
5.4. L’amor i la veritat: la transcendència que obre el logocentrisme.

METODOLOGIA DOCENT
Aspectes metodològics generals de l’assignatura
Metodología Presencial
La metodologia docent que es farà servir a l’assignatura es concreta en:
Treball a l’aula:
1. Classes magistrals. Les classes magistrals fan referència a l’exposició per part del
professorat dels continguts teòrics de l’assignatura, l’orientació de l’alumnat sobre
lectures bàsiques i avançades així com fonts d’informació complementària i
l’establiment de pautes i claus per a la realització de les tasques teòriques i
pràctiques.
2. Avaluació Contínua. L’avaluació és una part integrada en el procés
d’ensenyament-aprenentatge. En aquesta assignatura es realitzarà una avaluació
contínua que combinarà el lliurament i la presentació de tasques amb el
desenvolupament de proves objectives (escrites). Alhora, el professorat donaran
feed-back dels progressos de l’alumnat.
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Treball o activitats fora de l’aula:
3. Treball autònom de l’alumnat. El treball autònom de l’alumnat consisteix, d’una
banda, en la lectura de textos seleccionats i en l’elaboració de esquemes, guions,
mapes conceptuals, etc. a partir dels mateixos; i, d’altra banda, en la preparació
dels treballs individuals, especialment, orals i escrits que seran avaluats tal i com es
diu posteriorment.
4. Tutories. Tot l’alumnat tindrà la possibilitat de sol·licitar tutories individuals o grupals,
prèvia cita, amb el professorat. Aquestes tutories podran estar dirigides a resoldre
dubtes tant de contingut com d’elaboració de les tasques.

RESUM HORES DE FEINES DE L’ALUMNAT
MODALITAT PRESENCIAL (125 horas)
Treball a l’aula

Treball o activitats fora de l’aula

Classes magistrals

Exàmens, Tutories i
Presentacions

Preparació d’activitats

Recerca personal

30 h

10 h

30 h

55 h

CRÈDITS ECTS:
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AVALUACIÓ I CRITERIS DE CALIFICACIÓ
Activitats d’avaluació

MODALITAT PRESENCIAL
CRITERIS

PES

-Treball de síntesi sobre alguns
continguts del curs, concertat
amb el professor i sota el seu
seguiment tutorial.

-Ús adequat de fonts textuals: textos
filosòfics de referència.
-Organització textual i temàtica.
-Capacitat de plantejar problemes al
voltant de les qüestions actuals de la ment,
la ciència i la societat, tot articulant
respostes filosòfiques adequadament
argumentades.

70%

-Almenys una exposició a
l'aula d'una de les teories
contemporànies de la veritat.

-Claredat expositiva.
-Estructura lògica de l'exposició.
-Ordre conceptual de l’exposició.
-Suggerir problemes.

20%

-Participació activa i
productiva en els diàlegs
filosòfics suscitats a l'aula.

-Capacitat de escolta, empatia,
comprensió de posicions alienes
divergents.
-Capacitat de suggerir preguntes,
respostes, alternatives, objeccions, amb
sentit de l'oportunitat.
-Capacitat per al diàleg específicament
filosòfic. Ús correcte de vocabulari filosòfic.

10%
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CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:
Els criteris d’avaluació són els mateixos que a la convocatòria ordinària, de manera que
cal guardar totes les activitats d’avaluació considerades en el curs. Es guardaran les notes
de les activitats realitzades, a l’espera de que es realitzin les activitats pendents. En
aquesta avaluació s’aplicaran els mateixos criteris que a l’avaluació ordinària.
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