
Utilització d'idiomes a l'assignatura

NoGrup íntegre en espanyol:

SíGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor/a de contacte

Jesus.Hernandez@uab.catCorreu electrònic:

Jesús Hernández ReynesNom:

2019/2020

1.  

2.  

Seminari d'ètica i filosofia política

Codi: 100289
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500246 Filosofia OT 3 0

2500246 Filosofia OT 4 0

Equip docent

Jesús Hernández Reynes

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Objectius

En aquest curs 2019-2020, el  té com a objectiu l'estudi d'alguns conceptesSeminari d'ètica i filosofia política
de filosofia política a través de l'obra de l'historiador de les idees polítiques John N. Gray.

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
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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

La política contra la filosofia. A propòsit del pensament polític de John N. Gray

John Nicholas Gray (n. 1948) és conegut com un estudiós del liberalisme, des de Mill fins a Hayek. Se'l pot
situar també en la línia d'Isaiah Berlin, al qual ha dedicat escrits molt solvents, i com un defensor de la new

, mescla de liberalisme econòmic i conservadorisme britànic. Però, paradoxalment, Gray és mésright
recentment conegut per ser un crític ferotge de la idea de lliure mercat global. Això és així a partir sobretot del
seu llibre de 1998  (amb una segona edició revisada el 2009).False Dawn: The Delusions of Global Capitalism
Gray recupera (amb correccions) la tesi de Karl Polanyi, manifestada en l'obra de 1944 The Great

, de la incompatibilitat entre el fet social i laTransformation. The Political and Economic Origins of Our Time
pràctica del lliure mercat.

Com és natural, la seva opció liberal va fer que Gray s'enfrontés al pensament polític d'esquerres. L'esquerra,
sobretot durant el segle XX, mostra el seu afany de voler imposar un principis universal, d'arrel il·lustrada, a
través d'un utopisme del tot perjudicial. Doncs bé, Gray acabarà criticant el liberalisme per aquesta mateixa
raó. La nova dreta, segons Gray, no fa sinó adoptar un utopisme, també d'arrel il·lustrada. John N. Gray és, en
aquest sentit, un seguidor del filòsof Michael Oakeshott, és a dir, un conservador renuent a adoptar com a
guia de la pràctica política uns principis ideològics.

Per altra banda, en una línia que ressona amb certes idees de l'historiador Michael Burleigh, Gray descriu la
naturalesa religiosa dels grans moviments polítics dela nostra època. És un error, segons ell, plantejar la vida
política com si el progrés hagués portat una era en què la religió hauria estat superada per un racionalisme
universalitzant.

L'assignatura es dividirà en tres blocs temàtics, que tindran una correspondència estricta amb el calendari del
curs.

Temes:

Contra l'universalisme racionalista
El lliure mercat com un constructe
L'utopisme il·lustrat
Dues menes de liberalisme

Crítica de la idea de progrés
La creença en el control de la pròpia evolució humana.
La voluntat com una il·lusió.
La llibertat del titella.

El conservadorisme i l'acceptació de la realitat
No ens hem de sotmetre al que no és negociable
L'obsessió per transcendir la mortalitat
Com els animals
Monoteisme i humanitat: creacions de la imaginació

Metodologia

Les classes consisteixen en l'exposició i discussió de textos de John N. Gray. Es preveuen intervencions del
professor i dels alumnes participants.

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

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Lectura de textos 15 0,6 3, 4, 5, 6, 7

classes 30 1,2 4, 7

Tipus: Supervisades

tutories 15 0,6 1, 2, 3

Tipus: Autònomes

Lectures i estudis 75 3 1, 2, 6

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 30%. La quarta activitat és la
participativa. Seran qualificades les intervencions de cada estudiant. El seu valor ponderat és del 10%.

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

En la data establerta pel Deganat, es farà una  dels exàmens a través d'un examen final, ambrecuperació
valor ponderat de fins a un 90%, correlatiu al valor de les proves que han de ser recuperades (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).
La part participativa no pot ser recuperada. D'acord amb la normativa vigent, per presentar-se a la
recuperació, cal haver participat a classe i haver-se presentat a un mínim de dos exàmens parcials. La nota
final és la mitjana ponderada de totes les activitat avaluades.

Es considera  l'estudiant que no es presenta a un mínim d'activitats d'avaluació que representinno avaluable
2/3, és a dir, aquells que no tindrien les condicions per poder-se presentar, si fos el cas, a la recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació a classe 10% 10,5 0,42 3, 5, 6

Tres exàmens parcials 90% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 7
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