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Professor de contacte

Utilització de llengües

Nom: Daniel Gamper Sachse

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Daniel.Gamper@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits
És recomanable haver cursat Filosofia pràctica de 1er.

Objectius
1. Es tractarà de conèixer l'evolució de les institucions polítiques europees des de la perspectiva de la
filosofia.
2. Per tant, encara que el curs se centrarà en l'anàlisi conceptual, aquesta es durà a terme seguint un
ordre històric.
3. Tanmateix, l'enfocament històric es farà des del present, és a dir, a partir dels temes i problemes que
se susciten avui dia en filosofia política.
4. A més, la temàtica política ha estat, de sempre, estretament relacionada amb altres "àrees" de la
filosofia: l'ètica sobretot, però també l'epistemologia o fins i tot l'ontologia. Caldrà, doncs, saber moure's
en aquests altres àmbits segons l'autor considerat.
5. Es pretén que l'alumne aprengui a orientar el seu estudi essent ben conscient de les interrelacions
suara esmentades.

Competències
Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves
diverses disciplines.
Aplicar els coneixements de l'ètica als problemes morals de la societat, i valorar les implicacions sobre
la condició humana dels canvis en el món de la tècnica contemporània.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda daquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
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Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar els conceptes ètics centrals en els dilemes morals del present.
2. Assenyalar i resumir el contingut filosòfic comú a diverses manifestacions de diferents àmbits de la
cultura.
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. Comunicar de forma oral i escrita, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements adquirits.
5. Construir arguments ètics amb rigor i identificar i defensar arguments ètics i distingir-los dels
incorrectes
6. Construir textos normativament correctes
7. Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari
8. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional
9. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
10. Expressar, tant oralment com per escrit, els temes i els problemes bàsics de la tradició filosòfica.
11. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i
científics
12. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
13. Justificar la validesa d'una posició ètica determinada, en el context dels problemes del món actual.
14. Participar en debats sobre qüestions filosòfiques respectant les opinions dels altres participants
15. Ponderar la importància filosòfica dels diversos factors presents en els conflictes socials de l'actualitat.
16. Relacionar els elements i els factors propis de textos de la tradició filosòfica
17. Resumir els arguments centrals dels grans textos contemporanis d'ètica i filosofia política.
18. Resumir els temes i els arguments exposats en un debat filosòfic clàssic.
19. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història de la filosofia.

Continguts
Temari
1. Política i ciutadania: Aristòtil i Ciceró
2. Renaixement: Moro i Bodin
3. La Pau perpètua de Kant
4. La filosofia del dret de Hegel

Metodologia
A les classes el professor exposarà els temes i comentarà alguns textos especialment significatius. És
recomanable que l'estudiant vagi a classe amb els textos llegits, atès que l'exposició a classe pressuposa la
familiaritat amb els textos per tal de poder debatre'ls.
Utilitzarem el Campus Virtual bàsicament per compartir els materials. En canvi, si l'estudiant es volgués posar
en contacte amb el professor, cal que ho faci per mitjà del correu electrònic (i no amb la missatgeria del
Campus Virtual).

Activitats formatives
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Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

45

1,8

1, 9, 10, 16, 18, 19

22,5

0,9

2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16

75

3

13, 15, 17

Tipus: Dirigides
Lliçons
Tipus: Supervisades
Redacció dels treballs que s'han de lliurar pel Campus Virtual
Tipus: Autònomes
Estudi

Avaluació
L'avaluació del curs constarà de 3 proves, que es duran a terme després del primer, segon i tercer terços del
curs.
Les dates concretes dels lliuraments i de l'examen presencial a l'aula es donaran a través del Campus Virtual
durant les dues primeres setmanes del curs.
Es valorarà la correcció expositiva, la qualitat de l'escriptura, l'argumentació i el coneixement dels continguts
avaluats.
Més de 3 errors ortogràfics en una prova poden comportar el suspens de l'assignatura.
A l'hora de posar la nota es valorarà especialment el fet que l'estudiant hagi millorat al llarg del curs.
Es considerarà aprovat l'estudiant que hagi aprovat les tres proves. El fet d'haver-ne suspès una implicarà que
l'estudiant suspengui la totalitat de l'assignatura, llevat que s'observi una millora al llarg del curs.
Tindran dret a presentar-se a la reavaluació els estudiants que hagin suspès alguna de les tres proves, o totes
tres, i també els que no hagin lliurat les dues primeres o no s'hagin presentat a l'última, sempre i quan puguin
acreditar un motiu justificat.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

1a prova Lliurament text pel Campus Virtual

33%

2,5

0,1

3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18

2a prova Lliurament Campus Virtual

33%

2,5

0,1

1, 2, 6, 7, 12, 16, 19

3a Prova Examen a l'aula

33%

2,5

0,1

3, 4, 5, 7, 15, 16, 17

Bibliografia
Durant el curs es llegiran fragments de les obres del autors esmentats al temari:
Aristòtil, Política
Ciceró, De Re Publica
Moro, Utopia
Bodin, Sis llibres de la República
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Bodin, Sis llibres de la República
Kant, La pau perpètua
Hegel, Filosofia del dret

Com a literatura secundària es recomana la lectura dels capítols corresponents als autors esmentats presents
als següents manuals:
Antonio Truyol, Historia de la filosofia del Derecho y del Estado, Alianza
Jean Touchard, Historia de las ideas políticas, Tecnos.
Fernando Vallespín (ed.), Historia de la Teoría Política, Alianza.
Trobareu també informació resumida però fiable a: http://plato.stanford.edu/
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