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Objectius
El principal objectiu és oferir una visió panoràmica del debat internacional contemporani sobre ètica animal
des d'una perspectiva crítica. Analitzarem les principals teories i discutirem conceptes com ara especisme,
antropocentrisme, alliberament animal, benestar animal i drets animals. També examinarem els problemes
pràctics que aquestes teories es proposen resoldre, és a dir, reflexionarem sobre els anomenats animals de
companyia, animals criats per ser consumits, experimentació amb animals, teràpies assistides amb animals,
l'ús dels animals com a vehicles, l'ús dels animals en l'entreteniment, la caça, els zoos, l'ús dels animals en
circs, els animals en l'art, etc. També analitzarem l'extermini massiu d'espècies, la destrucció d'ecosistemes, el
caos climàtic i en general l'ecocidi que la nostra civilització està cometent. Finalment, examinarem el moviment
animalista i les seves relacions amb altres moviments socials, com ara el moviment ecologista o el feminisme,
i estudiarem les estratègies emprades per aquests moviments per tal de millorar la llei, la política, la cultura i la
nostra vida quotidiana. Intentarem imaginar un futur on l'ésser humà aprengui a conviure en pau amb la
comunitat multiespècie que conforma la biosfera.

Competències
Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda dun article o monografia especialitzada, així com
informació de qualitat distribuïda per Internet.
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.
Contribuir als debats de la recerca filosòfica actual fent aportacions significatives, crítiques, amb
precisió conceptual i mestria argumentativa a través de lexposició pública.
Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball de recerca filosòfica, original i inèdit, seguint els
paràmetres academicocientífics establerts.
Identificar i descriure els elements teòrics rellevants en la recerca ètica contemporània, especialment
aquells associats a la qüestió del bé, la justícia i les implicacions polítiques.
Organitzar el temps i els recursos per desenvolupar una recerca: dissenyar plans amb establiment de
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Organitzar el temps i els recursos per desenvolupar una recerca: dissenyar plans amb establiment de
prioritats dobjectius, calendaris i compromisos dactuació.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Valorar críticament les implicacions sobre la condició humana de les noves formes ideològiques,
polítiques, econòmiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda dun article o monografia especialitzada, així com
informació de qualitat distribuïda per Internet.
2. Aplicar els continguts i les teories contemporànies de lètica animal a un treball acadèmic de filosofia
seguint els criteris de lescriptura filosòfica.
3. Aplicar la terminologia i els conceptes de lètica animal a casos reals de dilemes morals.
4. Aportar i aplicar els coneixements filosòfics als debats actuals i institucionals al voltant de les
problemàtiques relatives a lètica animal.
5. 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.
6. Considerar críticament els prejudicis en la concepció de la relació dels éssers humans amb les altres
espècies animals i el conjunt de la biosfera.
7. Organitzar el temps i els recursos per desenvolupar una recerca: dissenyar plans amb establiment de
prioritats dobjectius, calendaris i compromisos dactuació.
8. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
11. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts
1. Com funciona el sistema de domini dels altres animals
2. Conceptes bàsics d'ètica animal
3. Principals teories d'ètica animal
4. Zoopolis, la proposta de Donaldson i Kymlicka
5. Extermini massiu d'espècies, caos climàtic, ecocidi
6. Ètica animal i ètica ecològica
7. Ètica animal i ecofeminisme
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7. Ètica animal i ecofeminisme
8. Reconnectar amb els altres animales i la natura
9. Estètica animal i estètica de la natura
10. Futurs possibles
JORNADA EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
El Departament de Filosofia organitza aquesta tardor una jornada titulada "Emergència climàtica declarada! I
ara què fem?" en la qual s'abordaran alguns dels temes de l'assignatura. Aquesta jornada queda incorporada
en el temari de l'assignatura.

Metodologia
Les sessions a classe consistiran en l'anàlisi i discussió de les teories ètiques i els problemes pràctics que
intenten resoldre. Les i els estudiants hauran d'assistir a classe i participar activament a les discussions.
Per a cada sessió s'assignaran unes lectures. Les i els estudiants les han de preparar autònomament abans
de cada classe.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

37,5

1,5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

37,5

1,5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

75

3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Dirigides
Sessions lectives, on s'analitzaran i discutiran teories i lectures
Tipus: Supervisades
Elaboració d'un assaig breu
Tipus: Autònomes
Lectura autònoma; escriptura del Diari del Curs

Avaluació
Participació a classe: 10 %
Diari del Curs: 10 %
Elaboració d'un assaig breu: 50 %
Defensa de l'assaig breu: 30%
Les i els estudiants han d'escriure un Diari del Curs, on poden reflexionar sobre les lectures i les discussions
de cada sessió. El diari s'ha de lliurar a la professora a final de curs.
Les i els estudiants han d'elaborar un assaig breu sobre un tema de l'assignatura pactat prèviament amb la
professora, i caldrà que també el defensin oralment.
Revisió: un cop el treball hagi estat avaluat, les i els alumnes que ho desitgin podran acudir al despatx de la
professora per tal de fer una revisió.
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Reavaluació: si una o un estudiant suspèn el curs, té dret a una segona oportunitat per re-escriure l'assaig
breu i defensar-lo oralment.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Defensa de l'assaig breu

30 %

0

0

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11

Diari del Curs

10%

0

0

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11

Elaboració d'un assaig breu

50 %

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Participació a classe

10%

0

0

1, 3, 4, 6, 8, 9, 11
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