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CONTINGUT 
 
 Ètica és una assignatura que pretén fornir als estudiants prou elements bàsics 
perquè es facin càrrec de quines han estat las qüestions ètiques tractades per la 
tradició filosòfica. Complementa el recorregut històric (centrat en dos autors puntals, 
Aristòtil i Kant) amb un enfocament temàtic.  
 
OBJECTIUS 
 
            S’espera que l’estudiant adquireixi un domini acceptable dels conceptes 
principals, per tal que, en endavant, pugui abordar la lectura de qualsevol llibre d’ètica, 
inclosos els contemporanis. 
 
 
TEMARI 
  
1. Ètica i moral 

 
2. Grècia o l’ètica de la virtut. 

a) Preliminars. 
b) Ètica i Política. Sòcrates i els sofistes. 
c) Plató. El Bé i la justícia. 
d) Aristòtil. La felicitat com a ideal de vida. Ètica nicomaquea. 
e) Les escoles hel·lenístiques. 

 
3. Ètica i Religió. 

a) El cristianisme i el sentit de la vida. 
b) L’individu com a persona. 
c) Voluntat i llibertat: el concepte d’intenció. 
d) Racionalisme i voluntarisme. 

 
4. L’individu modern i l’ètica de l’acció. 

a) La separació de mitjans i fins. Maquiavel. 
b) Individu i comunitat. 
 

5. La normativitat ètica.  
a) Ètica i Dret. 
b) Hume i els orígens de l’utilitarisme. La fal·làcia naturalista. 
c) Kant i la consciència del deure. Fonamentació de la metafísica dels 

costums.  
 
6. Tres plantejaments: teleològic, deontològic i axiològic. 
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AVALUACIÓ 
 
 Examen final. N’hi haurà un parcial al final del primer quadrimestre per als 
alumnes que assisteixin regularment a classe. Lectures obligatòries: Aristòtil, Ètica 
nicomaquea (primer quadrimestre); Kant, Fonamentació de la metafísica dels costums 
(segon quadrimestre). 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Aranguren, J.L.L., Ética, Alianza. 
Cooper, D., Value Pluralism & Ethical Choice, St. Martin’s Press, Nova York. 
MacIntyre, A., Historia de la ética, Crítica, Barcelona. 
Tugendhat, E., Lecciones de ética, Gedisa, Barcelona. 
 
Bilbeny, N. ed., Grans fites de l’ètica, Cruïlla, Barcelona. 
Camps, V. ed., Historia de la ética (3 vol.), Crítica. 
Hoffe, O. ed., Diccionario de ética, Crítica. 
 
 Les anteriors són les obres generals. S’hi sumaran les lectures obligatòries 
(ressenyades en “avaluació”) i la bibliografia corresponent a cada tema, que es donarà 
a classe o es penjarà al campus virtual. 
 
 
TUTORIES INTEGRADES 
  
 Aclariment de dubtes i lectures complementàries. 
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