Complejidad, Caos y Metamorfosis.
Taller introductório al pensamientocomplejo.
Desde hace ya muchos años se viene hablando de las dificultades
inherentes a una aproximación simplificada y fragmentada en el
análisis del ser humano y de la sociedad. La necesidad de articular
satisfactoriamente las miradas antropológica, sociológica, psicológica,
política, filosófica etc.
etc en una interdisciplinariedad tantas veces
reclamada sigue alejada
ejada de nuestra formación y práctica. El
desarrollo de la Teoría de sistemas, de la información, y de las
tecnologías asociadas, ha posibilitado el surgimiento de un nuevo
paradigma de la complejidad que pretende responder con mayor
precisión y rigor a las demandas
demandas de la información, del conocimiento
y de la acción en el mundo presente. Caracterizar el desarrollo
comunitario desde la perspectiva del pensamiento complejo posibilita
un mejor conocimiento de sus dinámicas y de una acción más eficaz.
Objetivos.
•
•
•

Entrar en contacto con los elementos fundamentales del
pensamiento complejo.
Iniciar un proceso de interpretación de la realidad humana y
social desde la perspectiva de la complejidad.
Caracterizar el entorno comunitario desde la mirada compleja.

El taller tiene
iene un carácter eminentemente práctico, diabólico y activo
en el que se utilizarán textos breves. En la primera sesión se
analizará la película de Woody Allen "Midnight in Paris" (que habrá
que haber visionado previamente).
Programa.
1ª sessió dimecres 28 de març. ______________
2ª sessió dimecres 04 d’abril._________________
3ª sessió dimecres 25 d’abril._________________
PROFESSOR:
Francisco Marco Viciano. Filòsof

TUITEJADOR: @ryukenichi
DURADA:
12 hores

DATES DE REALITZACIÓ:
28 de març, 4 i 25 d’abril de 2012

HORARI:
de 15:30 a 19:30 h

LLOC:
Universitat Jaume I.
DIRIGIT A:

NOMBRE MÀXIM D’ASSISTENTS: 25

CODI DEL CURS:

PREU:
10 € per al públic en general. Els membres de la Mesa Tècnica
Tècnica del Programa d’Extensió
Universitària de l’UJI tenen una subvenció per a aquesta activitat.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ:

AVALUACIÓ:

Control d’assistència i avaluació continuada.

CERTIFICATS:
Se certificarà l’assistència al curs a les persones que assistisquen, almenys, al 80% de
les ponències.

ORGANITZA:
Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària. Programa d’Extensió Universitària

Formalització de la matricula:
La matriculació es pot fer per Internet, en la pàgina: http://inscripcio.uji.es,
http://inscripcio.uji.es en qualsevol
momentt del dia, o per telèfon, en el número 964 728 896, dins l’horari de 10 a 14 hores,
de dilluns a divendres.
En el mateix moment de la inscripció es pot consultar si queden places en el curs que us
interessa o si quedeu en llista d’espera (apareix un missatge
missatge en roig, en aquest últim
cas). Al final de la inscripció, s’ha d’imprimir el rebut amb les vostres dades i el nom
del curs (imprès dividit en tres parts iguals amb codi de barres). El rebut es fa efectiu en
una sucursal de Bancaixa. Tret de la sucursal del campus, que accepta el pagament de
rebuts durant tot el seu horari, la resta de sucursals només accepten el pagament de
rebuts de 8.30 a 10.30 hores.
El rebut, una vegada imprès, té una validesa de tres dies naturals. Si no s’ha fet efectiu
el pagament
nt abans que finalitze aquest termini, es perd la plaça reservada i aquesta
queda lliure, o, si el curs s’havia tancat perquè s’havien cobert les places, es contactarà
amb les persones en llista d’espera per ordre d’inscripció.
Si no es pot formalitzar la inscripció per Internet, s’ha de contactar amb el Servei
d’Activitats Socioculturals (SASC), en el número 964 728 896, per a fer la inscripció
per via telefònica.
Horari: de 10 a 14 h, de dilluns a divendres.
Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) de la Universitat Jaume I
Àgora universitària, local 15. Campus del Riu Sec. 12071, Castelló de la Plana
Tel.: 964 728 896. Fax: 964 728 869
Adreça de correu electrònic: sasc@uji.es

Les dades subministrades en aquest formulari
formulari seran objecte de tractament automatitzat
i incorporades al corresponent fitxer del qual és responsable la Universitat Jaume I de
Castelló. La finalitat del tractament serà únicament la de control i gestió de les

activitats del SASC, difusió d’informació
d’informació referent a activitats socioculturals, estudis i
enquestes d’opinió i altres finalitats derivades de l’activitat de la Universitat. Les
persones interessades poden exercir els seus drets davant la Secretaria General de la
Universitat Jaume I, Av. de Vicent
Vicent Sos Baynat, s/n. 12071, Castelló de la Plana. Tel.:
964 729 424, a/e: secgen@uji.es.
secgen@uji.es

INFORMACIÓ ACTUALITZADA:
http://www.uji.es/CA/asc/

