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Objectius

LA NOCIÓ DE POTÈNCIA EN AGAMBEN

En aquest curs 2018-2019, el  té com a objectiu la lectura delSeminari d'ètica i filosofia política
llibre de Giorgio Agamben .L'ús dels cossos

 ( ) és una obra que va ser publicada en 2014 i que tancaL'ús dels cossos L'uso dei corpi
la sèrie de l' , iniciada en 1995 amb Homo sacer Homo Sacer. El poder sobirà i la nua

. El fet de ser un llibre que, com diu el mateix autor, està fet amb peces escrites alvida
llarg d'anys diversos, incrementa el seu caràcter polifacètic, que l'estructura del llibre,
però, pretén organitzar. En efecte, el llibre té tres parts, interrompudes per dos
"Intermedis", precedides per un "Pròleg" i tancades per un "Epíleg". Les tres parts estan
dedicades, en aquest ordre, a l'ús dels cossos, l'arqueologia de l'ontologia i les formes
de vida. Al seu torn, els intermedis tenen els seus centres, el primer, en Foucault i, el
segon, en Heidegger. Finalment, el Pròleg rememora Guy Debord, i l'epíleg, que pot
semblar una línia de fuga, és, fins i tot amb la seva relativa autonomia, el text que millor
reflecteix l'aspecte de l'obra d'Agamben que aquí, en aquest seminari, volem abordar,
és a dir, el tema de la potència, pensada en l'horitzó d'una concreció política. El seu títol
és prou significatiu: "Per a una teoria de la potència destituent". Amb aquest mateix títol,
Agamben ha anat dictant algunes conferències en circumstànciespolítiques rellevants.
Per exemple, una intervenció en l'estiu de 2013, a França, en un seminari sobre "Défaire
l'Occident", i en una lectura pública, a Atenes, el 16 de novembre de 2013, invitat pel 

 i per .Nicos Poulantzas Institute Syriza Youth
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 i per .Nicos Poulantzas Institute Syriza Youth

Ocupar-nos, però, de la potència destituent vol dir, a efectes polítics i fins i tot ètics, ocupar-nos
igualment del seu correlat: l'eficàcia del que és improductiu. En quin sentit és eficaç allò que és
improductiu? De quina manera la potència, en lloc de ser constituent, és destituent? Són qüestions
sobre les quals ens interrogarem al llarg de tot aquest seminari.

Competències

Filosofia
Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves
diverses disciplines.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
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.

Resultats d'aprenentatge

Comunicar de forma oral i escrita, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements adquirits.
Construir textos normativament correctes
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom
Discriminar els trets que defineixen el lloc d'un autor en el context d'una problemàtica i reorganitzar-los
en un esquema coherent.
Distingir i esquematitzar el contingut fonamental d'un text filosòfic.
Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
Reconèixer, amb mirada experta, referents filosòfics del passat i del present i avaluar-ne la rellevància.

Continguts

L'assignatura es dividirà en tres blocs temàtics, que tindran una correspondència estricta amb el
calendari del curs, i que seguiran, com a lectures de referència, les tres parts del text d'Agamben.

Temes:

1. L'ús dels cossos

2. Arqueologia de l'ontologia

3. Formes de vida

Metodologia

Les classes consisteixen en l'exposició i discussió del text de referència. Es preveuen
intervencions del professor i dels alumnes participants, seguint la lectura de  cossosL'ús del
d'Agamben, distribuïdes tal com queda establert en els blocs temàtics.

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

classe magistral 30 1,2 4, 7

orientació lectura de textos 15 0,6 3, 5

Tipus: Supervisades

tutories 22,5 0,9 1, 2, 3

Tipus: Autònomes

estudi i elaboració de treballs 25 1 1, 2, 6

lectura bibliografia recomanada 50 2 4, 5

Avaluació

L'avaluació es farà sobre quatre activitats: tres exàmens parcials distribuïts al llarg del curs, en
finalitzar cada apartat corresponent del temari. El valor ponderat de cadascun d'ells és del 20%.
La quarta activitat és un treball escrit sobre un tema concertat amb el professor, lliurat al final del
període de classes. El seu valor ponderat és del 40%.

L'avaluació de totes les activitats es  individualment en el despatx del professor, en larevisarà
data que s'anunciarà oportunament a través del Campus Virtual.

En la data establerta pel Deganat, es farà una  dels exàmens a través d'un examenreavaluació
final, amb valor ponderat de fins a un 60%, correlatiu al valor de les proves que han de ser
reavaluades (és a dir, hi haurà una recuperació per cada un dels exàmens parcials i es poden
recuperar els tres, dos o bé un de sol). A la vegada, també es podrà recuperar el treball escrit,
lliurant un de nou en la mateixa data. D'acord amb la normativa vigent, per presentar-se a la
reavaluació, cal haver lliurat el treball escrit i haver-se presentat a un mínim de dos exàmens
parcials.

Es considera  l'alumne que no es presenta a un mínim d'activitats d'avaluació queno avaluable
sumin un valor ponderat del 80%, és a dir, aquells que no tindrien les condicions per poder-se
presentar, si fos el cas, a la reavaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examens parcials (tres) 60 % de la nota final 5,5 0,22 3, 5, 6

Treball escrit 40 % de la nota final 2 0,08 1, 2, 3, 4, 7
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