
Aquest curs té com a prioritat connectar l’alumnat amb el pensament actual 
sobre els àmbits de la societat, la ciència i l’art. Es tracta d’un curs en què 
s’ofereixen eines a l’alumnat per pensar críticament i enfrontar-se als reptes de 
l’actualitat amb l’objectiu de poder tenir una millor comprensió d’aquesta.

En què consisteix?

• Connectar l’alumnat amb el pensament actual sobre els àmbits de la societat, 
la ciència i l’art. 

• Oferir  a l’alumnat eines per pensar críticament i enfrontar-se als reptes de 
l’actualitat amb l’objectiu de poder tenir una millor comprensió d’aquesta.

• Contribuir a augmentar i completar els coneixements i habilitats adquirits en 
altres professions i/o disciplines. 

Objectius
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Estructura  i continguts del curs 

Mòdul
1

Filosofia i Societat (15 hores)

· El concepte actual de societat: actes psíquics, 
socials i institucionals.

· Individus i col•lectivitats: corporalitat i 
intersubjectivitat.

· El conflicte de les institucions: mercat i política 
globals.

Mòdul
2

Filosofia i Ciència (15 hores)

· Ciència i ciències: teoria, mètode i valors.
· Ciència i tecnologia: autonomia, tecnociència i   

societats del risc.
· Ciència i societat: polítiques de la ciència, 

coneixement expert i cultura científica.

Mòdul
3

Filosofia i Art (15 hores)

· Art en la postmodernitat: el concepte d’obra 
d’art i l’artista en l’actualitat.

· Art i tecnologia: la relació entre art i tecnologia 
en l’actualitat.

· Art i informàtica: l’ordinador i l’audiovisualitat 
artística actual.
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Mitjana de les notes obtingudes en cada mòdul.
Assistència mínima d’un 80 per cent per ser avaluat de cada un dels mòduls.

Avaluació



·   Joan González Guardiola. Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona. 
Professor de  l’àrea de Filosofia del Departament de Filosofia i Treball Social 
de la UIB. Línies d’investigació: fenomenologia del diner i fenomenologia de 
la corporalitat. 

·   Noemí Sanz Merino. Doctora per la Universitat d’Oviedo. Professora en l’àrea 
de Lògica i Filosofia de la Ciència de la UIB. Línies d’investigació: estudis 
socials de la ciència i la tecnologia. Estudi de les pràctiques i els discursos 
tecnocientífics, així com la seva relació amb les polítiques científiques 
públiques de promoció i regulació (enfocament epistemològic i lògic).

·  Pau Frau Buron. Doctor en Filosofia per la Universitat de les Illes Balears. 
Professor de l’àrea de Filosofia al Departament de Filosofia i Treball Social de 
la UIB. Línies d’investigació: estètica i teoria de les arts (art i tecnologia); 
corrents actuals de la Filosofia. 

Professorat
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Aquest títol propi es presenta com una contribució que ajudi a augmentar i 
completar els coneixements i habilitats adquirits en altres professions i/o 
disciplines. En aquest sentit, els continguts d’aquest curs seran útils per al reforç 
de perspectives donades en diferents disciplines, de manera comprensiva i 
contextualitzada en l’actualitat, d’activitats com:

- Formació permanent de professorat.
- Educació, divulgació, comunicació social.
- Investigació i docència universitària en àrees no filosòfiques.
- Gestió d’activitats i projectes R+D i culturals.
- Creació literària i artística.

Quines sortides professionals tindré?

El curs s’adreça a qualsevol persona que estigui interessada a tenir una 
aproximació acadèmica a la filosofia actual i la seva interacció amb les 
complexitats del segle XXI, especialment a graduats, artistes i professionals que 
no hagin cursat estudis de filosofia.

A qui va adreçat?



Titulacions que es poden obtenir

•  “Curs d’Actualització Universitària en Filosofia i Actualitat. Una perspectiva 
actual sobre la societat, la ciència i l’art. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”. Per 
als alumnes amb titulació universitària reglada.

•   “Diploma Universitari de Filosofia i Actualitat. Una perspectiva actual sobre 
la societat, la ciència i l’art. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”. Per als alumnes 
amb accés a la Universitat. 

•   “Diploma de Filosofia i Actualitat. Una perspectiva actual sobre la societat, 
la ciència i l’art. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”. Per als alumnes sense accés 
a la Universitat.
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Dades específiques

Director del curs:

Pau Frau i Joan Lluís Llinàs

Nombre de places: Mínim: 10, màxim: 20

Modalitat: Presencial 

Durada: 6 ECTS, 50 hores dels quals són presencials 

Dates i horaris: de gener a abril de 2018. Divendres de 16 a 18 hores.

Lloc de realització: Campus de la UIB

Termini de matrícula: Fins al dia 22 de desembre

Preu i terminis: 350 euros

Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de 
l’alumne o anul·lació del curs

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a

empreses i despatxos professionals.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697

Consulta'ns si aquest curs és bonificable total o parcialment per la Fundación
Estatal para el Empleo.



Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Instal·lacions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un campus ple d’oportunitats!


