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CONTI NGUT 

Apropament històric i conceptual a conceptes bàsics de la teoria i la pràctica polítiques. 

OBJECTI US  

Al final del curs l’estudiant ha de ser capaç d’explicar el significat de termes bàsics de 
la filosofia política com llibertat, autoritat, contracte, política, ètica i tolerància, així 
com d’identificar els estadis en la història de cadascun d’aquests conceptes.  
També ha de poder interpretar textos dels autors tractats durant el curs i d’explicar-los 
amb les seves pròpies paraules. Això implica també la capacitat d’orientar-se en la 
bibliografia bàsica de filosofia política (saber accedir a les fonts i utilitzar-les). 

TEMARI  

 
1) Ètica i política. 
 1.1. Plató: el rei filòsof. 
 1.2. Maquiavel: divorci entre ètica i política. 
 1.3. Kant: el moralista polític i el polític moral. 
 1.4. La guerra justa. 
 Textos: Plató, República. 
  Maquiavel, El  príncep. 
  Kant, La pau perpètua. 
  Walzer, Guerres justes i injustes. 
 
2) Versions de la llibertat. 
 2.1. Benjamin Constant: la llibertat dels antics i la dels moderns. 
 2.2. John Stuart Mill: els límits de la llibertat. 
 2.3. Isaiah Berlin: llibertat positiva i negativa. 
 Textos: Constant, La llibertat dels antics comparada amb la dels moderns 
  Stuart Mill, Sobre la llibertat 
  Berlin, Dos conceptes de llibertat 
 
3) La democràcia: participació, igualtat, procediment, majoria. 
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4) Formes d’autoritat. 
 3.1. Thomas Hobbes: la por. 
 3.2. John Locke: el consentiment 
 3.3. J.J. Rousseau: la voluntat general. 
 Textos: Hobbes, Leviatà 
  Locke, Assaig sobre el govern civil 
  Rousseau, El contracte social 

AVALUA CIÓ 

Hi haurà dos recorreguts d’avaluació: 
 
Recorregut 1:  

100% de la nota en un examen final en el qual i sense l’ajuda de llibres o apunts 
s’haurà de desenvolupar una pregunta que haurà estat proporcionada durant del 
curs 

 
Recorregut 2: 

25 % lliurament a través del campus virtual de breus treballs (mig foli)  
relacionats amb les matèries tractades (mínim 3) 
25 % lliurament d’un resum del capítol primer John Stuart Mill, Sobre la llibertat 
50 % examen final en el qual i sense l’ajuda de llibres o apunts s’haurà de 
desenvolupar una pregunta que haurà estat proporcionada durant el curs 
 

NOTA: Més de 3 errors ortogràfics o gramaticals greus suposaran el suspens de 
l’examen. Es podrà portar diccionari a l’examen. 

BIBL IOGRAFIA  

Alguns manuals que poden ser útils per a preparar els temes del programa: 
 
* Victòria Camps, Introducción a la filosofía política, Crítica. 
* Victòria Camps, Historia de la ética 3 vols., Crítica. 
* Jonathan Wolf, Filosofía política, Ariel. 
* Fernando Vallespín, El futuro de la política, Taurus. 
* Fernando Vallespín, Historia de las ideas políticas 5 vols., Alianza. 
* Antonio Truyol y Serra, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, Alianza. 
* Robert A. Dahl, La democracia y sus críticos, Paidós. 
 
També hi haurà un dossier de lectures disponible al servei de fotocòpies. 

TUTORI A  INTEGRADA 

Comentari crític del capítols primer de John Stuart Mill, Sobre la llibertat. 
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