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Objectius
La finalidad del módulo es presentar los problemas filosóficos de la política tal como aparecen en el
pensamiento contemporáneo. El curso se centrará en las discusiones filosóficas actuales sobre la política
tanto desde la perspectiva del realismo político, centrado en los análisis sobre el poder, los motivos y las ideas
que los individuos tienen en las situaciones concretas de la política, como desde los intentos de construir una
teoría ideal de los derechos o la justicia. Se trata de conjugar los enfoques normativo y realista hasta dibujar
una figura lo más completa posible de la filosofía política contemporánea.

Competències
Reptes de la Filosofia Contemporània
Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o una monografia especialitzada, així
com informació de qualitat distribuïda per Internet.
Aplicar coneixements d'autors clàssics de la tradició filosòfica occidental a qüestions filosòfiques
actuals.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Identificar i descriure els elements teòrics rellevants en la recerca ètica contemporània, especialment
els associats a la qüestió del bé, la justícia i les implicacions polítiques.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Valorar les implicacions sobre la condició humana de les noves formes ideològiques, polítiques,
econòmiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani

Resultats d´aprenentatge
1. Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o una monografia especialitzada, així
com informació de qualitat distribuïda per Internet.
2. Analitzar filosòficament els conceptes, els mètodes i les teories fonamentals en la filosofia política
contemporània.
3. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
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3. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
4. Comprendre les influències del pensament filosòfic clàssic en les principals concepcions filosòfiques
sobre la política dels segles XX i XXI.
5. Entendre i analitzar qüestions polítiques d'actualitat a partir de les teories descrites al mòdul.
6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
8. Raonar amb rigor crític, creatiu i autònom sobre els arguments centrals en la filosofia política
contemporània.

Continguts

En una tercera

En aquest mòdul, s'analitzaran algunes controvèrsies actuals sobre el concepte i les concepcions filosòfiques de la
política.
En una primera part (professora Anna Quintanas) s'analitzarà l'obra de M. Foucault prenent com a fil conductor el seu
qüestionament de les teories tradicionals del poder i de les formes de resistència. S'exposaran les línies mestres del
poder de sobirania i del poder disciplinari descrites al Vigilar i castigar. El naixement de la presó (1975); les novetats
introduïdes en el primer volum de la Història de la sexualitat. La voluntat de saber (1976), on desenvolupa per primera
vegada el concepte de "biopolítica"; i, finalment, s'examinarà la fecunditat de les seves darreres anàlisis sobre el
concepte de "govern", encetades en el curs del Col·legi de França sobre "Seguretat, territori i població" (1977-1978).
Les sessions sobre aquesta part tindran el següent itinerari: 1) El cercle de la lluita i la veritat, 2) Les tecnologies
disciplinàries com a substrat de les llibertats formals (sobirania i disciplina), 3) Les polítiques de la vida
(anatomopolítica del cos humà i biopolítica de la població), i 4) Les formes de govern liberal: del liberalisme clàssic al
neoliberalisme (govern i governamentalitat).
En una segona part (professor Àngel Puyol), s'analitzarà la filosofia política com a disciplina des de les dues grans
perspectives actuals: la del realisme polític, centrada en les anàlisis del poder, els motius i les idees que els individus
tenen en les situacions concretes de la política, i la perspectiva normativista, centrada en la construcció d'ideals sobre
la política bona o justa.

Metodologia
A les classes

El mòdul s'estructura en 10 sessions de 3½ hores.

Les sessions tenen un format mixt de classe magistral i seminari. Els estudiants prenen part activa tant amb la seva
presència com amb la seva participació.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

35

1,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Dirigides
Classes
Tipus: Supervisades
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Tutories

17

0,68

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

66

2,64

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes
Estudi, lectura i obtenció d'informació

Avaluació
Per a ser avaluat, l'estudiant haurà de lliurar un treball original escrit. La seva direcció ha de correspondre a un
dels professors amb docència al mòdul, però l'avaluació la faran tots els professors del mòdul.

Activitats d´avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

Elaboració treball escrit

Màxim

32

1,28

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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