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Màster universitari

Filosofia per als Reptes Contemporanis
El màster de Filosofia per als Reptes Contemporanis forma professionals capaços d’explorar i fer front als grans reptes del món
contemporani: els desenvolupaments tecnocientífics (robòtica, digitalització, intel·ligència artificial...), els reptes ambientals
i ecològics (canvi climàtic, escassetat de recursos...) o els sociopolítics (la legitimitat dels sistemes i institucions polítiques, els
feminismes, les migracions...) des d’una aproximació reflexiva. L’estudi de la filosofia s’ha convertit en un element enriquidor en els
àmbits polític, social, jurídic i tecnocientífic que afavoreix una mirada transdisciplinar i, alhora, més holística dels problemes del nostre
món.
Aquest màster es recolza en una concepció de la filosofia com a pràctica que desplaça els límits del que és visible i pensable en
cada moment històric i en cada context social. A més, capacita l’estudiant per situar qüestions particulars com problemes comuns.
D’aquesta manera, l’estudiant disposarà de les eines conceptuals i tècniques, pròpies del pensament filosòfic crític, per poder
aprofundir en l’anàlisi i l’exploració dels reptes socials, ambientals i polítics del nostre món.

Objectius i competències

A qui va dirigit

El màster en línia de Filosofia per als Reptes Contemporanis
té com a objectiu, com el seu nom indica, proporcionar les
eines conceptuals i tècniques del pensament filosòfic crític,
per poder aprofundir en l’anàlisi i la comprensió dels reptes
socials, ambientals i polítics del nostre món.

El màster de Filosofia per als reptes contemporanis està
dirigit a professionals i persones procedents de diferents
àmbits disciplinaris que, en les seves pràctiques diàries,
s’enfronten a alguns dels reptes globals contemporanis o a les
seves múltiples derivacions locals.

Els estudiants que cursin aquest màster universitari hauran
d’assolir les competències específiques següents:

Aquest màster s’adreça a totes les persones graduades que
volen adquirir les competències necessàries per utilitzar
el pensament filosòfic com a eina privilegiada per abordar
alguns dels reptes socials contemporanis, qüestionant els
plantejaments convencionals, els supòsits habituals o les
formulacions estàndard d’aquests problemes, i així ampliar
els coneixements, sabers i competències que hagin adquirit
en la seva formació anterior. .
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Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques i
els marcs teòrics i conceptuals que poden ajudar-nos a
comprendre els reptes globals de l’actualitat.
Qüestionar i valorar críticament la formulació dels
problemes i interrogants que se’ns plantegen, construint
noves preguntes o definint punts de vista alternatius amb
les eines i aproximacions que ens ofereix la filosofia.
Analitzar críticament textos filosòfics extraient-ne i
discutint-ne els arguments fonamentals i les aportacions
originals, així com aplicar-los a l’anàlisi de fenòmens
socials, polítics, culturals, científics i mediambientals de
l’actualitat.
Valorar críticament les implicacions sobre la condició
humana de les noves corrents ideològiques, morals,
polítiques, econòmiques, científiques i tecnològiques que
actuen en el món contemporani.
Comprendre i posar en diàleg tradicions filosòfiques no
occidentals amb el pensament filosòfic occidental actual i
amb l’anàlisi dels reptes globals d’avui dia.
Reconèixer i explicitar els supòsits ontològics i
epistemològics implícits en els discursos i les pràctiques
relatives als reptes contemporanis.
Vincular diferents disciplines i dialogar amb diferents
sabers (interdisciplinarietat).

Sortides professionals
L’objectiu formatiu del màster de Filosofia per als Reptes
Contemporanis no és produir un tipus específic de
professional, sinó complementar la formació o l’experiència
d’origen, desenvolupant competències que puguin ajudar
els estudiants en la seva promoció o en l’obertura de nous
itineraris professionals i intel·lectuals.

Requisits d’accés
Per accedir a estudis oficials de màster cal tenir un títol
universitari oficial. Consulta la informació corresponent i la
documentació que has de lliurar en funció d’on hagis realitzat
aquests estudis.

Màster universitari

Direcció acadèmica
Marina Garcés Mascareñas
Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona.
Professora agregada dels estudis d’Arts i Humanitats de la
UOC. Membre del claustre acadèmic del Programa d’Estudis
Independents del MACBA. Directora de l’Aula Oberta de
l’Institut d’Humanitats (CCCB) de Barcelona. Premi Ciutat de
Barcelona d’Assaig 2018. Autora de nombroses obres (llibres i
articles) sobre filosofia contemporània.

Professorat
Eduard Aibar Puentes
Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Director
del grup de recerca Open Science and Innovation (OSI).
Especialista en estudis de ciència i tecnologia (STS).
Pau Alsina González
Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Director
d’Artnodes, revista acadèmica d’art, ciència i tecnologia.
Investigador dels grups consolidats reconeguts per l’AGAUR:
Art, Arquitectura i Societat Digital (UB) i MediaccionsArtMatters (UOC) de cultura digital.
Natàlia Cantó Milà
Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona i doctora en Ciències Socials per la Universitat de
Bielefeld. És professora dels Estudis d’Arts i Humanitats de la
Universitat Oberta de Catalunya des de l’any 2007.
Pere Fabra Abat
Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciat
en Filosofia i Dret per la Universitat de Barcelona. Professor
de Teoria i Filosofia del Dret en els Estudis de Dret i Ciència
Política de la Universitat Oberta de Catalunya des del 1997.
Josep-Anton Fernàndez Montolí
Doctor en Llengües Modernes per la Universitat de
Cambridge i llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Des del 2007 és professor agregat
d’Estudis Catalans dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC.
Daniel López Gómez
Doctor en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Professor agregat de la Universitat Oberta de
Catalunya des del 2007. Membre del grup d’investigació
consolidat interinstitucional UAB/UOC: STS-b.
Hug March Corbella
Llicenciat en Ciències Ambientals (2005) i doctor en Ciències
Ambientals (2010) per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Professor agregat dels Estudis d’Economia i Empresa de la
Universitat Oberta de Catalunya.

Francesc Núñez Mosteo
Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Llicenciat en Filosofia per la Universitat de
Barcelona i en Sociologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Director del màster d’Humanitats: Art, Literatura
i Cultura Contemporànies de la Universitat Oberta de
Catalunya.
Israel Rodríguez Giralt
Doctor en Psicologia Social per la Universitat Autònoma
de Barcelona. Coordinador del grup de recerca Care &
Preparedness in the Network Society, CareNet (IN3, UOC).
Treballa en el camp dels Estudis Socials de Ciència i Tecnologia
(STS).
Isabel Ruiz Mallén
Doctora en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma
de Barcelona; llicenciada per la mateixa universitat i
postgrau en Ciències Biològiques per la UNAM. Actualment
és investigadora Ramón y Cajal del grup consolidat Urban
Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab)
de l’IN3 de la Universitat Oberta de Catalunya.
Susanna Tesconi
Professora dels Estudis d’Informàtica i Multimèdia de la UOC
i membre del grup d’investigació interdisciplinària sobre
disseny, art, tecnologia i societat DARTS. Llicenciada en
Filosofia per la Universitat de Pisa i doctora en Educació per la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Temari

Crèdits ECTS

Per obtenir aquesta titulació de màster universitari de
Filosofia per als Reptes Contemporanis, l’estudiant ha de
superar els 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es
distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en
el pla d’estudis:
Assignatures obligatòries
El problema de la diferència
El problema de la realitat
El problema social
El problema del sentit
Reptes tecnocientífics
Reptes ambientals
Reptes sociopolítics
Disseny del treball final

39
5
5
5
5
5
5
5
5

Assignatures optatives
Seminari: Robòtica i enginyeria genètica
Seminari: Tecnologies de la informació i internet
Seminari: Canvi climàtic i antropocè
Seminari: Consum energètic i sostenibilitat
Seminari: Distribució i justícia
Seminari: El subjecte polític i l’emancipació

15
5
5
5
5
5
5

Treball final màster

6

Seus

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en

l’Aprenentatge (2016)
-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu
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