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CONTINGUT 
 

El programa es divideix en dues parts; la primera impartida pel professor Jaume 

Mensa, i la segona per la professora Marta Tafalla. Malgrat aquesta divisió, el 

programa seguirà una mateixa estructura sistemàtica. Cada meitat de l’assignatura 

girarà al voltant de tres dels problemes fonamentals que han estat plantejats i abordats 

per la metafísica. 

 
OBJECTIUS 
 

Oferir a l’alumne una introducció general al pensament metafísic mitjançant una revisió 

sistemàtica d’alguns dels principals problemes que han vertebrat aquesta àrea de 

coneixement.  

 

TEMARI 
 
Primer semestre: 

1. La pregunta per l’ésser. 

2. La relació entre llenguatge i veritat. 

3. Les implicacions del gir lingüístic en la metafísica.  

 

Segon semestre: 



4. La relació d’identitat. 

5. El dualisme ment/cos. 

6. Les metafísiques materialistes. 

 
AVALUACIÓ 
Cadascun del dos semestres en què es divideix l’assignatura tindrà la seva pròpia 

avaluació. La nota final de l’assignatura serà la nota mitja de les dues notes parcials. 

L’avaluació de cada semestre consistirà en un examen final i en l’elaboració d’un 

treball. 
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TUTORIA INTEGRADA 
 

Les tutories tindran la funció de guiar l’estudiant en les lectures i la preparació de 

treballs i exàmens. 
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