
Universitat de les Illes Balears
Departament de Filosofia i Treball Social

SEMINARI PERMANENT DE FILOSOFIA AFIB/UIB

ENTITAT QUE PROPOSA L’ACTIVITAT:
Departament de Filosofia / AFIB (Associació Filosòfica de les Illes Balears)

PERSONA DE CONTACTE:
Nom: Miquel Riera Font / Joan Lluis 
Llinàs Begón

Tel.: 97117259923 / 
971173028

E-mail: miquel.riera@uib.es / 
jlluis.llinas@uib.es 

TIPUS D’ACTIVITAT:
Conferències

ACTIVITAT DIRIGIDA A:
Comunitat universitària, Professorat de secundària 

NOM DE L’ACTIVITAT:
Seminari Permanent de Filosofia AFIB/UIB

DESCRIPCIÓ:

El Seminari Permanent de Filosofia AFIB/UIB es crea com un espai de difusió de coneixement 
filosòfic orientat, prioritàriament, als avanços en matèria d'investigació de la comunitat filosòfica 
balear.

Així, s'entén com un espai obert en el qual donar cabuda, en format de conferències, a exposicions 
de diferent naturalesa, com ara:

– Comunicació  d'avanços  en  matèria  d'investigació  dels  diferents  Grups  de  recerca,  Àrees  de 
coneixement del Departament de Filosofia i Treball Social, així com dels seus membres.

– Comunicació dels treballs de recerca (memòries d'investigació, tesines, treballs de finalització de 
màster, tesis doctorals) dels investigadors i alumnes en el si del Departament de Filosofia i Treball 
Social.

– Comunicacions d'avanços, investigacions o projectes duts a terme pel Professorat de filosofia de 
Secundària a les Illes Balears.

– Conferències de professors i investigadors convidats en el si del Departament de Filosofia i Treball 
Social.

– D'altres iniciatives.

Es pretén que tots aquells membres de la comunitat filosòfica balear que es trobin en alguna de les 
situacions descrites, o d'altres, puguin dirigir-se als responsables d'aquest seminari per engegar les 
seves iniciatives trobant organització i difusió de les mateixes a través dels canals propis de l'AFIB i 
la UIB.
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OBJECTIUS:

– Obrir  un  fil  de  difusió  de  coneixement  actualitzat  i  permanent  dels  avanços  i  aportacions 
científiques Department de Filosofia i Treball Social cap a la comunitat filosòfica balear.

– Facilitar la difusió dels avanços dels joves investigadors.
– Promoure el coneixement mutu dels avanços i inquietuds entre Departament de Filosofia i Treball 

Social de la UIB i la resta de la comunitat filosòfica Balear, així com la cohesió entre ambdós.
– Maximitzar  l'aprofitament  de  les  estades  de  professors  i  investigadors  convidats  en  el  si  del 

departament.

TEMARI:

Atesa la seva naturalesa permanent, el seminari pretén mantenir una cadència aproximada d'una 
conferència  mensual,  podent  modificar-se  en  funció  dels  esdeveniments  (visites  de  professors, 
lectures de tesis...).

Per la qual cosa, a continuació presentem el programa de les conferències que tindran lloc durant el 
curs 2010-2011:

CURS 2010-2011
31/03/2011  a  les  18:00h  a  l'Aula  de  Graus  de  l'edifici  Ramon  Llull.  El 
sistema  d'idees  de  Hobbes.  A  càrrec  del  Dr.  Francesc Torres (Dep. 
Filosofia i Treball Social de la UIB).

04/05/2011 a les 11:00h a la Sala d'Actes 6 de l'Edifici Cas Jai Llull Hegel y 
la bioética moderna a càrrec de  Dr. Ludwig Siep (Westfälische Wilhelms-
Universität Münster) Convidat pel Dr. Gabriel Amengual (Dep. Filosofia i 
Treball Social de la UIB).

11/05/2011 a les 18:30h a l'Aula de Graus de l'Edifici Ramon Llull Nishida 
Kitarô: l'encontre filosòfic entre orient  i  occident a  càrrec del  Dr. Lluís 
Pujadas Torres


