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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La tesi doctoral titulada "La Dinàmica de les Pràctiques Científiques des d'un punt de vista experiencalista" té com a 
objectiu oferir una alternativa a les tesis de Kuhn defensades a l'"Estructura de les Revolucions Científiques". En aquest 
sentit, s'utilitzaran diferents experiments i models teòrics actuals en l'àmbit de les ciències cognitives per tal de superar la 
teoria estructuralista de la cognició, quee Kuhn proposa com la base de la seva filosofia de la ciència. 
Contràriament a aquesta teoria, l'experiencialisme se situa lluny de les tesis estructuralistes, en la mesura en què 
assumeix que la cognició humana emergeix des de la dinàmica interactiva dels agents cognitius humans entre ells en 
un entorn material, en tant que agents corporals. A partir d'aquesta interacció dinàmica, l'ésser humà genera un 
horitzó de sentit. Ja que la interacció entre els éssers humans en un entorn cultural i material és complex, dinàmic i 
canviant, la generació de sentit emergent no és com una estructura semàntica, coherent i sistemàtica, sinó que ha de 
ser considerada com un conjunt asistemàtic de perspectives exploratòries que se succeeixen en el temps, en funció 
dels diferents contextos i propòsits que un agent corporal porta a terme al llarg de la seva interacció dinàmica i 
temporal amb l'entorn. 
Com a resultat de tot això, els èssers humans apliquen diferents criteris interactius que donen lloc a diferents 
perspectives per categoritzar o estructurar el món material i cultural. Aquest punt de vista és completament diferent 
del kuhnià, donat que el segon argumenta que cada èsser humà té la seva pròpia Gestalt o estructura semàntica que 
projecta "a priori" sobre la realitat. 
Aquesta diferència serà molt important no només des d'un punt de vista teòric, sinó també des d'un punt de vista 
pràctic. Per exemple, s'argumentarà que en l'àmbit de la didàctica de les ciències empíriques, es poden produir 
canvis beneficiosos significatius si s'utilitzen tesis extretes del model experiencialista de la cognició humana, i es 
deixen de banda el cognitivisme i el teoreticisme, que són actualment les bases teòriques de la manera en qué 
funciona l'educació científica. 
Finalment, conclourem afirmant que la visió experiencialista de la cognició implica assumir una forta relació entre 
l'ètica i la ciència, puix que els èssers humans són capaços d'utilitzar diferents criteris interactius per explorar la 
realitat i, per tant, sempre poden buscar millors estragègies per entendre's els uns amb els altres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The PhD called "The Dynamics of Scientific Practices from an experientialist point of view" has the purpose of offering an 
alternative to the kuhnian's "Structure of Scientific Revolutions". In that sense, we use different current experiments and 
theoretical models from cognitive science in order to overcome the structuralism view of human cognition, which is used by 
Kuhn as the cognitive basis of his philosophical point of view about scientific practices. 
Contrarily, experientialism is far from structuralism, as long as assumes that human cognition emerges from our dynamic 
interaction with our environment as bodily subjects. From this dynamic interaction, human beings give rise to a particular 
"sense-making". Since interaction between human beings in a cultural and material environment is complex, dynamic and 
continually changing, the emergent "sense-making" is not like semantic structures, coherent and systematic, but rather like 
different exploratory perspectives, according to the different contexts and purposes that a bodily subject is involved in the 
dynamic and temporal interaction. 
As a result, human beings apply different interactive criteria that give rise to different perspectives to categorize or structure 
the material and cultural world. That point of view is completely different from the kuhnian's one, for the second one argues 
every human being has her own "aprioristical" gestalt or semantic structure that projects onto the reality. 
That difference will become important not only from a theoretical point of view, but also from a practical one. For instance, 
we will argue that didactics of science can be dramatically improved if we use theses from experientialist, and give up the 
cognitivism and theoreticism traditions, which are currently the theoretical basis of the way education of science works. 
Finally, we will conclude experientialist view of cognition and scientific practice implies a strong relation between ethics and 
science, since human beings are able to use different interactive criteria to explore reality, and, therefore, we can always 
look for better strategies to understand to each other. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
La tesi doctoral titulada “La dinàmica de les pràctiques científiques des d’un punt de vista 
experiencialista” tá per objectiu assolir una millor comprensió de l’activitat científica des d’un 
punt de vista filosòfic i cognitiu. L’estratègia, seguint autors com Giere, Nersessian o 
Gooding, és la d’aplicar models cognitius extrets de la recerca actual en les ciències 
cognitives, per tal de comprendre la ciència com una activitat humana més, subjecta a les 
mateixes restriccions que la resta d’activitats humanes. 
 
Per tal d’assolir aquest objectiu, considerem des del nostre punt de vista, i seguint bibliografia 
especialitzada en l’àmbit de les ciències cognitives, que no existeix actualment cap teoria 
unificada de la cognició que expliqui de manera exhaustiva i completa la cognició humana 
des de la seva base interactiva i perceptiva fins a les seves màximes expressions abstractes i 
simbòliques, com són l’activitat científica o l’artística. 
 
De fet, la primera part de la tesi està dedicada a posar de manifest les insuficiències i 
llacunes dels models cognitius que s’han utilitzat fins al nostre temps (processament de la 
informació, connexionisme i ment corporitzada), així com les dels tres models de filosofia de 
la ciència associats (empirisme lògic, constructivisme i tradició experimental). La conclusió 
parcial d’aquesta primera part és precisament que, per tal de poder utilitzar investigacions de 
les ciències cognitives de tal manera que aquestes siguin rellevants per explicar processos 
cognitius tan complexes com els que es porten a terme en el raonaments científics, tant en 
tasques de teorització com d’experimentació, fa falta una reflexió filosòfica per tal d’oferir una 
teoria unificada de la cognició humana que mantingui una solució de continuïtat entre els 
processos perceptius i interactius que portem a terme en el nostre entorn com a organismes 
vius, fins als processos cognitius simbòlics i abstractes més complexes que constitueixen el 
signe distintiu de l’espècie humana. 
 
Fruit d’aquesta segona part de la tesi, s’establiran els principis de l’experiencialisme, que és 
la nostra proposta de teoria unificada de la cognició humana, i que constitueix una de les 
principals novetats d’aquesta tesi. La visió experiencialista de la cognició ofereix una 
explicació coherent i sistemàtica dels diferents processos cognitius (percepció-acció, 
conceptualització i categorització, imaginació, raonament i memòria, etc.) partint de la pròpia 
dinàmica interactiva i exploratòria dels agents cognitius en un entorn determinat, en el qual 
es troba en relació amb artefactes materials, pràctiques culturals i andamiatges conceptuals 
o representacionals com el llenguatge i altre tècniques de representació. Encara que en el 
nostre cas aplicarem els principis de l’experiencialisme fonamentalment a la pràctica 
científica, és una teoria general de la cognició que té implicacions en diferents àmbits i 
tasques i que pot oferir hipòtesis d’investigació interessants també en altre àmbits com 
l’educació, la teràpia psicològica o la creativitat artística. Aquesta possibilitat quedarà oberta 
com a proposta d’investigació futura.  
 
Finalment, la tercera part de la tesi està dedicada a l’aplicació d’aquest model cognitiu a 
l’àmbit específic de la pràctica científica, sempre tenint en compte que aquesta, en tant que 
activitat humana, no es pot deslligar o comprendre fora d’un marc més ampli on aquesta 
activitat s’emmarca dins de la dinàmica interactiva completa dels éssers humans i de la 
complexa xarxa d’activitats amb les que coneixen, con-figuren i transformen l’entorn, així com 
a nosaltres mateixos. 
En primer lloc, es presentarà el cas de la generació de la mecànica galileana des d’un punt 
de vista experiencialista. Aquest cas d’estudi permetrà oferir una interpretació diferent de la 
polèmica aristotelisme-galileanisme a la oferida per Kuhn. En el segon capítol s’oferirà una 
tesi més general en la que es posaran de manifest els diferents arguments per demostrar que 
la filosofia de la ciència basada en l’experiencialisme constitueix un model filosòfic superior a 
l’establert per la filosofia de la ciència de Kuhn, que actualment és l’hegemònica en la majoria 
dels departaments de filosofia de la ciència.  



 

 

A continuació, es tractaran debats filosòfics candents com el de la relació entre ciència i 
tecnologia i el de la unicitat o pluralitat de la ciència. Veurem com la teoria experiencialista 
aporta reflexions que permeten re-pensar aquestes qüestions i oferir respostes satisfactòries 
a moltes de les preguntes freqüents en aquests àmbits. Es destacarà la noció de “capacitats” 
o “possibilitats d’acció” com a alternatives epistèmiques a les nocions clàssiques de veritat y 
falsetat per re-pensar la relació entre ciència i tecnologia, i s’argumentarà a favor de la 
unicitat i jerarquització relativa entre les diferents ciències, en contraposició al pluralisme 
metodològic radical que ha adquirit tanta popularitat en els últims anys. 
Finalment, dedicarem un capítol a un tema d’especial interès en l’actualitat, com és el de la 
didàctica de la ciència. Concretament, es farà una crítica a la didàctica actual de la ciència. 
L’argument serà que la didàctica de la ciència està encara molt marcada pel teoreticisme 
hegemònic en la nostra teorització sobre la ciència. Aplicant el model experiencialista, i en 
col·laboració amb la Catedràtica en Didàctica de les Ciències Empíriques Mercè Izquierdo, es 
plantejaran mètodes i estratègies didàctiques alternatives a les actuals, per tal de millorar 
l’educació científica. 
En últim terme, i a mode de conclusió, es plantejarà la relació entre ciència i ètica o 
responabilitat cívica. S’argumentarà que moltes de les controvèrsies científiques que per al 
constructivisme són degudes a que els diferents científics se situen sota paradigmes o 
estructures semàntiques diferents i incommensurables entre sí, per a l’experiencialisme, i en 
la mesura en que aquest argumenta que l’ésser humà està cognitivament capacitat per 
aplicar diferents criteris interactius per concebre el seu entorn, segons els propòsits i 
contextos determinats en cada cas, són una qüestió ètica o de responsabilitat civil de la 
comunitat científica. En la mesura en què Kuhn va interpretar aquestes controvèrsies com 
quelcom insuperable o com un límit inherent a la cognició humana, deslliga la ciència 
d’aquesta dimensió ètica que en la nostra tesi volem recuperar amb arguments científics i 
filosòfics. 
 
Tot i que la finalització d’aquesta tesi doctoral estava programada per maig de 2011, la meva 
directora i jo vam estar d’acord en ampliar la meva càrrega docent, arribant fins a 3 
assignatures en dos anys. A més, l’organització del recent Workshop (Workshop on 
Embodied, Distributed and Extended Mind: Philosophical Perspectives) organitzat pel grup 
Tecnocog els dies 24 i 25 de març, així com la inclusió a la tesi doctoral d’algunes de les 
idees aportades en el mateix, han fet que la finalització d’aquest treball es prorrogui encara 
uns mesos. D’aquesta manera, la previsió és que al setembre o l’octubre es realitzarà la 
lectura de la mateixa. Aquest retardament no suposa cap pèrdua o contratemps. Ans al 
contrari, ha permès una major maduresa en la meva experiència com a investigador i docent, 
de la qual cosa em beneficiaré tant en la meva realització de la tesi com en la meva activitat 
acadèmica futura. 


