+HUMANS + DIGITALS
Mai, fins ara, en tan poc de temps s'havia imposat un canvi cultural i
tecnològic d'aquesta magnitud. Per tot això, és necessari reflexionar sobre el
que comporta aquesta gran transformació des de les seves diferents mirades.
El segle XXI s’està transformant de manera evident i des de l’Ateneu
Barcelonès, amb la proposta que fem a "+Humans +Digitals, cap a una nova
Era Digital", volem aportar les evidències d’aquests canvis de la mà dels
millors especialistes. Si res tornarà a ser el mateix, fem que sigui millor.
Coordinador: Ricard Faura
Temari
•
•
•
•
•
•
•
•

18 d’octubre: Transformació digital i nova educació: “Ensenyar o
acompanyar?”, a càrrec de Coral Regí
25 d'octubre: Ètica i Tecnologia: “Estem en mans dels Algoritmes?”,
a càrrec de Karma Peiró
8 de novembre: Ètica i Tecnologia: “Big Data, algoritmes i
Intel·ligència Artificial”, a càrrec de Ramon Alcoberro
15 de novembre: Transformació digital i nova educació: “El final o la
transformació de la universitat?”, a càrrec de Josep Maria Vilalta
22 de novembre: Tecnopolítica: “Activisme Tecnopolític”, a càrrec
de Simona Levi
29
de
novembre:
Tecnopolítica: “Tecnopolítca
o
Política
digitalitzada?”, a càrrec d’Ismael Peña
13 de desembre: Quina societat ens ve?: "Què passa quan ens
cansem de les xarxes socials, estem més polaritzades i el futur és
incert?" , a càrrec d’Elisabet Roselló
20 de desembre: Quina societat ens ve?: “Quin Robot vols tenir quan
siguis gran?”, a càrrec de Carme Torras

Informació d’interès:
Curs setmanal d’1 h 30 min.
Horari: dimarts de 16 a 17.30 h
Inici: 18 d’octubre de 2022
Final: 20 de desembre de 2022
Curs doble modalitat: virtual i presencial
Preu:
150 € (no socis)
75 € (socis)
Inscripcions i pagament: Fins a l’11 d’octubre. Presencial a Atenció al soci
i en línia a través de l’eventbrite.
Per a més informació: info@ateneubcn.cat

