Codi
CEJFE: 67/02/03/2018
Dia i hora
Dimecres 21 de març de 2018, de 15.45 a
17.30 h
Lloc
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada
Carrer Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona
www.cejfe.gencat.cat

Espais de Gestió del Coneixement

35a sessió
Homo laborans, algoritmes
i arquitectures del sí
Alejandro Piscitelli

Barcelona
21 març de 2018

Presentació

Programa

Destinataris

En una època controlada de forma implacable
pel mercat, les xarxes socials i el
semiocapitalisme, on les idees dominants són
les de les plataformes dominants, encara
poden els professionals realitzar un bon
treball, que alhora sigui especialitzat i
motivador i, simultàniament, socialment
responsable?

15.45 - 16 h
Acreditació

Personal del Departament de Justícia, d’altres
departaments de la Generalitat i d’altres
administracions públiques, i també persones
interessades en la matèria

Quines són les estratègies que ens permeten
sostenir criteris morals i ètics de bé comú
(dissenyant béns públics), en temps en què
les forces del mercat tenen un poder sense
precedents i la innovació tecnològica altera de
forma dràstica la vida laboral?
Prendre decisions complexes d'abast social i
significat personal és incompatible amb la
formació universitària convencional rebuda?
Quin és el paper d’allò antidisciplinari en
aquesta reenginyeria, i què aporten propostes
com la Minerva Schools aquí i ara en la seva
remediació?
Totes aquestes preguntes les intentarem
respondre amb l’ajut de Alejandro Piscitelli.

16 - 17 h
Ponència
Homo laborans, algoritmes i
arquitectures del sí
Alejandro Piscitelli
Llicenciat en Filosofia per la Universitat
de Buenos Aires, Màster en Ciències de
Sistemes a la Universitat de Louisville
(Estats Units) i Màster en
Ciències.Socials per la FLACSO
(Argentina). També és titular de la
Càtedra de Dades en la carrera de
Ciències de la Comunicació a la
UniversitatUniversidad de
Buenos Aires, Argentin
17 - 17.30 h
Debat
Presenta
Jesús Martínez Marin
Cap de l’Àrea d’Innovació i Gestió del
Coneixement

Inscripció
La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar a
inscripció fins al 15 de març de 2018 inclòs.

