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Prerequisits

És recomanable que els estudiants tinguin coneixements d'anglès i de francès per poder
accedir directament a les fonts bibliogràfiques que es tractaran al llarg del curs.

Objectius

L'objectiu específic de l'assignatura "Filosofia pràctica" és introduir els estudiants a
algunes qüestions bàsiques de la filosofia política i de l'ètica. A partir de la lectura i
anàlisi de textos clàssics, l'estudiant es familiaritzarà amb els problemes i les preguntes
centrals que han dominat el discurs filosòfic des dels seus orígens. L'assignatura
prepara els estudiants per orientar-se en el paisatge de la filosofia política i per estudiar
els textos clàssics de manera autònoma.

Competències

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 d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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
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.
Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja
la filosofia tant històricament com conceptualment.

Resultats d'aprenentatge
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Argumentar sobre diversos temes i problemes filosòfics a propòsit d'obres diferents i avaluar els
resultats
Assenyalar i resumir el contingut filosòfic comú a diverses manifestacions de diferents àmbits de la
cultura.
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.
Comunicar oralment i per escrit, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements filosòfics adquirits
Demostrar una posició pròpia davant d'un problema o una controvèrsia de rellevància filosòfica, o en un
treball de recerca filosòfica.
Distingir els temes de rellevància filosòfica en els debats actuals
Distingir i contrastar textos representatius dels principals gèneres de la literatura filosòfica.
Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
Expressar, tant oralment com per escrit, els temes i els problemes bàsics de la tradició filosòfica.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Organitzar el temps i els propis recursos per a la feina: dissenyar plans establint prioritats d'objectius,
calendaris i compromisos d'actuació.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
Relacionar diversos ordres d'idees incloses en els debats filosòfics actuals.
Resumir els arguments centrals dels textos filosòfics analitzats

Continguts

L'assignatura seguirà els següents punts del temari:

1. La República de Plató (2 setmanes)

2. La Política d'Aristòtil (2 setmanes)

3. Maquiavel, Erasme i les utopies del Renaixement (2 setmanes)

4. Kant: el deure (2 setmanes)

5. Hegel: el reconeixement (2 setmanes)

6. La genealogia de la moral de Nietzsche (2 setmanes)

7. La llibertat segons Mill (2 setmanes)

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

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classes 45 1,8 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11

Tipus: Supervisades

Tutories despatx 22,5 0,9 2, 6, 10, 12, 13, 14, 15

Tipus: Autònomes

Lectura bibliografia 75 3 3, 5, 6, 11

Avaluació

L'avaluació del curs constarà de 4 proves, que es duran a terme al llarg del curs.

Les dates concretes dels lliuraments i dels exàmen presencials 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 la prova.

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 quatre 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 quatre proves, o totes quatre, i també els que no hagin fet els dos lliuraments del
campus virtual o no s'hagin presentat als exàmens presencials, sempre i quan puguin
acreditar un motiu justificat. En el cas que es pugui constatar plagi en algun dels
lliuraments, això comporatarà el suspens de tota l'assignatura sense possibilitat de
reavaluació. Es considera que un alumne no és avaluable si no realitza alguna de les
proves i tampoc no es presenta a la reavaluació per superar-les.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

1er prova Lliurament Campus Virtual 25% 2,25 0,09 1, 3, 8, 10, 13

2on prova Examen presencial 25% 1,5 0,06 2, 9, 11, 12, 15

3er Prova Lliurament Campus Virtual 25% 2,25 0,09 4, 5, 6, 7, 14

4a Prova Examen presencial 25% 1,5 0,06 1, 11, 12

Bibliografia

A principi del curs s'indicaran quins fragments dels següents llibres caldrà llegir per
poder superar el curs.

Plató, .La república

Aristòtil, La política
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Aristòtil, La política

Maquiavel, El príncep

Erasme de Rotterdam, Institutio Principis Christiani

Thomas More, Tommaso Campanella, Francis Bacon, Utopies del Renaixement

Kant, Fonamentació de la metafísica dels costums

Hegel, Fenomenologia de l'esperit

Nietzsche, La genealogia de la moral

John Stuart Mill, Sobre la llibertat

Altres:

Victòria Camps,  (RBA)Breve historia de la ética

Victòria Camps (ed.),  (Crítica)Historia de la ética

Fernando Vallespín,  (Alianza)Historia de la Teoría Política
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