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Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

L'assignatura consisteix en l'estudi de la filosofia de Kant a través de la lectura i comentari de la Crítica de la
.raó pura

Competències

Filosofia
Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves
diverses disciplines.
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Situar les idees i els arguments filosòfics més representatius d'una època en el seu rerefons històric i
relacionar els autors més rellevants de cada època en qualsevol de les disciplines filosòfiques.
Utilitzar la simbologia i els procediments de les ciències formals en l'anàlisi i la construcció
d'arguments.
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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

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.
Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari
Demostrar una posició pròpia davant d'un problema o una controvèrsia de rellevància filosòfica, o en un
treball de recerca filosòfica.
Distingir i contrastar textos representatius dels principals gèneres de la literatura filosòfica.
Documentar un tema filosòfic i contrastar-ne les fonts.
Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
Explicar aspectes de la història de la ciència utilitzant la terminologia pròpia de la disciplina.
Exposar els conceptes propis de la història de la filosofia
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Indicar els principals temes de discussió filosòfica en l'actualitat.
Participar en debats sobre qüestions filosòfiques respectant les opinions dels altres participants
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Reconèixer i utilitzar les diverses formes de raonament presents en la història de la filosofia.
Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-los de manera
continuada
Resoldre problemes de manera autònoma.
Resumir els temes i els arguments exposats en un debat filosòfic clàssic.

Continguts

LA  DE KANTCRÍTICA DE LA RAÓ PURA

Temes:

L'estètica transcendental
Les intuïcions pures: l'espai i el temps

La lògica transcendental
L'analítica transcendental

Les categories o conceptes purs
L'esquematisme transcendental
Els principis purs

La dialèctica transcendental
Inferències dialèctiques: paralogismes, antinòmia i ideal
Idees: ànima, món i Déu

Metodologia transcendental

Metodologia

Les classes es basen en l'exposició i discussió de la . Es preveuen intervencions delCrítica de la raó pura
professor i del alumnes participants, seguint un ordre de lectura exhaustiva del text de Kant.

La dinàmica de classe fa necessària la lectura fora de l'horari d'aula dels textos que després seran tractats a
l'aula.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes 45 1,8 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21

Tipus: Supervisades

Preparació exposicions i treball 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21

Tipus: Autònomes

Lectura de texts i estudi 75 3 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21

Avaluació

L'avaluació es farà sobre quatre activitats: tres exàmens parcials distribuïts al llarg del curs, en finalitzar cada
apartat corresponent de l'obre de Kant (un sobre el contingut de l'estètica transcendental, un altre sobre el
contingut de l'analítica transcendental i, l'últim, sobre el contingut de la dialèctica transcendental). El valor
ponderat de cadascun d'ells és del 20%. La quarta activitat és un treball escrit sobre un tema de la Crítica de

, lliurat al final del període de classes. El seu valor ponderat és del 40%. Es considera no avaluablela raó pura
l'alumne que no es presenta a un mínim d'activitats d'avaluació que sumin un valor ponderat del 70%. En la
data establerta pel deganat, es farà una reavaluació dels exàmens a través d'un examen final, amb valor
ponderat d'un 60%. A la vegada, també es podrà recuperar el treball escrit.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exàmens parcials 60% 4 0,16 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21

Treball escrit 40% 3,5 0,14 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21

Bibliografia

Bibliografia.

L'editorial Felix Meiner té publicades les obres de Kant més importants, en practiques i cuidades edicions (i
econòmiques). Poden servir de font per al , encara que la referència canònica de l'obratext en versió original
de Kant continua sent l'edició de l'Acadèmia ( ).http://web.uni-marburg.de/kant//webseitn/goetting.htm
Actualment és accessible a través d'Internet l' ,Elektronische Edition der Gesammelten Werke Immanuel Kants
en edició encara incompleta ( ), però que ja disposa de les dues edicions de la http://www.korpora.org/kant/

. Des de fa anys, s'edita també un CD-ROM (només Windows) amb l'obra de Kant, Crítica de la raó pura Kant
, actualment per la versió III, 3a edició, disponible en descàrrega directa (im Kontext

).http://www.infosoftware.de/kant_iii.htm

Quant a les , la  no està traduïda al català, però sí al castellà. Les edicionstraduccions Crítica de la raó pura
més recomanables, són:

Kant, Immanuel, . Trad. Pedro Ribas. Madrid: Taurus, 2005.Crítica de la razón pura
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Kant, Immanuel, . Edición bilingüe alemán-español. México: FCE, 2009.Crítica de la razón pura

Kant, Immanuel, . Madrid: Gredos, 2010. Inclou: Obras I Crítica de la razón pura; Prolegómenos a toda
.metafísica futura; Relato de la vida y el carácter de Immanuel Kant

Pel que fa a les , resulten ser de lectura recomanable les següents:monografies

Allison, Henry E.  Barcelona: Ed. Anthropos,El idealismo trascendental de Kant. Una interpretación y defensa.
1992.

Borowski, Ludwig Ernst. , Madrid: Tecnos, 1993.Relato de la vida y el caràcter de Immanuel Kant

Cassirer, Ernst. . Mèxic: FCE, 1948; 1993 (5a reimpr.).Kant, vida y doctrina

Dietzsch, Steffen; Duque, Félix; Lluís Font, Pere; Martínez Marzoa, Felipe; Olesti, Josep, La filosofia de Kant
. Girona: Documenta, 2009.dos-cents anys després

Höffe, Otfried. . Barcelona: Editorial Herder, 1986.Immanuel Kant

Kuehn, Manfred. . Madrid: Acento, 2003.Kant. Una biografia

Torretti Roberto - . Santiago de Chile:Manuel Kant. Estudio sobre los fundamentos de la filosofía crítica
Ediciones de la Universidad de Chile, 1967. Nova edició revisada en 3 volums a Ediciones Universidad Diego
Portales, 2010.

Vaysse, Jean-Marie [ed.], . París: Les Editions du Cerf, 2008.Kant

Villacañas Berlanga, José Luis. . Madrid: Tecnos, 1987.Racionalidad crítica. Introducción a la filosofía de Kant
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