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Activitats

Activitats: Transhumanisme: millora o final de l'espècie?
Enviada per imonegal el 07/Mar/2022 - 08:47

Sabeu què és el transhumanisme? és un moviment que defensa la idea que l'ésser humà utilitzi la tecnologia
disponible per millorar, no només les discapacitats, sinó les capacitats naturals normals pròpies de la nostra
espècie i transcendir els seus límits per tal d'arribar a un estat millorat i superior desitjable. Les millores
transhumanistes biotecnològiques canviaran la concepció que tenim sobre què és l'ésser humà.
Aquest any la IX Olimpíada filosòfica de Catalunya 2022 ha proposat el tema del transhumanisme perquè
l’alumnat i el professorat de Filosofia ho treballessin a l’aula. Amb l’alumnat de Filosofia de 4t d’ESO vam
treballar aquesta temàtica perquè poguessin participar en la modalitat de fotografia filosòfica.

Ens considerem responsables com a espècie de la nostra millora o el nostre fi?

Què diferencia un ésser humà d’una màquina?

Hi ha límits en la millora de l’ésser humà?

És una obligació moral millorar les capacitats de l’espècie humana?

Cal mantenir en secret alguns experiments científics?

Quin és l’objectiu de la tecnologia en el món actual? I en un món transhumà?

Quin ideal polític seria bo per a un món transhumà?

És el transhumà una oportunitat per a un món més humà?

Les limitacions biològiques són un error a corregir o una condició necessària per a la nostra humanitat?

En què desitgem convertir-nos? Què volem i hauríem de desitjar com a espècie?

El Jan Monné, l’Aleix Vicens i el Joan Junyent van ser les fotografies escollides per representar-nos com a
centre en l'olimpíada catalana. Tot i no ser els guanyadors els vam entregar un diploma de participació i els
agraïm la feina feta!
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