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Prerequisits

El prerequisit d'aquesta assignatura és que l'alumne estigui obert a descobrir i entendre quines són les
qüestions filosòfiques, és a dir deixar-se seduir pels seus misteris i està disposat a treballar per fer
descobriments i obrir noves preguntes enriquidores.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és submergir de ple a l'alumne a les problemàtiques clàssiques de la filosofia,
amb la fita final que copsi l'entrellat de les preguntes ontològiques, epistemològiques, científiques,
antropològiques, ètiques, polítiques i estètiques, per tal de deixar-lo preparat perquè els cursos següents
aprofundeixi segons els seus interessos i orientar millor la seva formació filosòfica. Apropiar-se de les
problemàtiques clàssiques de la filosofia és sense dubte el primer pas imprescindible per entendre amb
fonaments filosòfics els obstacles i preguntes obertes en l'actualitat. Qüestions, aquestes últimes, que també
tractarem.

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.
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.
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Resultats d'aprenentatge

Argumentar sobre diversos temes i problemes filosòfics a propòsit d'obres diferents i avaluar els
resultats
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
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.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Reconèixer, amb mirada experta, referents filosòfics del passat i del present i avaluar-ne la rellevància.
Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
Relacionar diversos ordres d'idees incloses en els debats filosòfics actuals.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Resumir els arguments centrals dels textos filosòfics analitzats

Continguts

S'abordaran problemàtiques com ara:

El Poder

L'Ésser

La Identitat

El Saber

La Política

L'Estètica

La Violència

Metodologia

1. Classes teòriques: es tracta de classes magistrals puntuals on el/la professor/a presentarà la problemática
dincs de la història del pensament filosòfic. Aludint a autors concrets per confrontar perspectives.

2. Lectura dels textos: és necessari que l'estudiant faci una primera lectura individual dels textos recomenats
per el/la professor/a

3. Relectura colectiva a classe dels fragments més rellevants, o que han presentat alguna dificultat, i discussió
de conceptes claus. El/la professor/a guiarà la classe en funció dels continguts i dubtes que surtin de la lectura
realitzada pels alumnes.

4. Anàlisi crítica de les idees fonamentals. Discussió col·lectiva tutelada pel/la professor/a. Es valorarà la
capacitat d'argumentació clara, ordenada i amb certa dificultat.
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5. Debat temàtic crític: es valorarà la capacitat de fonamentació dels propis arguments, així com el respecte a
la diversitat d'opinions, és a dir, cal criticar amb respecte però amb reflexions sòlides.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes a l'aula 50 2 3, 4, 5, 6, 9, 11

Tipus: Supervisades

Treballs individuals supervisats 20 0,8 2, 8, 10, 12

Tipus: Autònomes

Treball individual autònom 60 2,4 5, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

A , el primer dia de curs es donarant tot els detallsIntroducció dels problemes filosòfics cal superar tres proves
i les rubriques respectives d'avaluació:

Primera prova tindrà un valor del 30 %

Segona prova tindrà un valor del 30 %

Tercera prova tindrà un valor del 40 %

*** Molt important: L'assistència i participació a classe serà condició necessària per a ser avaluat.

REVISIÓ DE LES PROVAS: la data de revisió de cada prova s'assenyalarà en el campus, un cop pujades les
notes.

NOTA FINAL cal presentar-se a totes les proves per ser avaluat. La nota final serà el resultat de la suma de
totes les proves. S'aprovarà el curs a partir del 5 sobre 10.

Condiciones para la recuperación

Es poden presentar aquells/es alumnes que no hagin superat algunes de les tres proves, realitzades o
lliurades en el termini establert. Només per causa major (justificada formalment) es podran presentar a la
recuperació aquells alumnes que no s'hagin presentat en o lliurat algunes de les proves d'avaluació. En
aquest cas, la nota mitjana ha de ser superior a 3. En tots els casos, l'alumne serà avaluat dels continguts
amb un "no superat".

Recordeu: en el cas que un/a alumne/a no hagi pogut avaluar-se en almenys un 30 % de les proves d'aquesta
assignatura, en el seu expedient constarà un NO AVALUABLE.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Primera prova 30% de la nota final. 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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Segona prova 30% de la nota final. 5 0,2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13

Tercera prova 40% de la nota final 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

El primer dia de classe es penjarà la bibliografia de referència via Moodle.

4


