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Objectius
L'objectiu del present curs és introduir l'alumnat en l'estudi i la comprensió del
moviment espiritual i cultural que tingué lloc en el món hel·lènic apartir del segle VI aC
i que rebé el nom de filosofia. Avesats com estaven els homes i les dones a llegir el món
a través dels cants homèrics, de les creacions hesiòdiques i de les escenificacions
tràgiques i còmiques, ara, enduts pel seu encuriosiment, s'adreçaven, guiats pel logos, a
la recerca d'una fonamentació última de la realitat que la naturalesa els brindava i les
relacions humanes a la polis els revelaven. Aquells homes i aquelles dones de la
mediterrània hel·lènica aprengueren a llegir el món des d'una òptica crítica i racional,
emmarcada, això sí, en una profunda i rica vida espiritual i cultural –una manera de
viure oberta a l'esperit– que aquest curs pretén mostrar a través de la presentació dels
seus autors i dels seus corrents principals de pensament.
Programa
1. Introducció. La noció de filosofia i de filosofia antiga.
2. Els orígens de la filosofia occidental.
3. Els inicis jonis del pensament racional. L'escola de Milet.
4. La contribució de la Magna Grècia a la filosofia: el pitagorisme.
5. Base i tensió de tota la filosofia occidental: Heràclit i Parmènides.
6. La filosofia a l'àgora d'Atenes: Els sofistes i Sòcrates.
7. La filosofia a l'Acadèmia d'Atenes: Plató.
8. La filosofia al Liceu d'Atenes: Aristòtil.
9. La filosofia a l'època hel·lenística.
10. La filosofia platònica a Roma en el s. III: Plotí i el neoplatonisme.
11. Conclusió. La filosofia, manera de viure oberta al logos i a l'esperit.
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Competències generals
CG1. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir coneixements generals bàsics sobre l'àrea
d'estudi (filosofia i humanitats), partint de llibres de text avançats i incloent cada vegada
més els grans clàssics i les monografies més importants.
CG4. Que l'alumne sigui capaç de treballar cooperativament i en equip en l'àmbit de la
filosofia i de les humanitats.
CG5. Que l'estudiant adquireixi una bona capacitat comprensiva en relació amb els
textos d'alt nivell cultural.
CG8. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir habilitats d'elaboració o de defensa
d'arguments amb consciència crítica i autocrítica.
CG11. Que l'estudiant adquireixi habilitats analítiques i sintètiques pel que fa a
fenòmens culturals d'alta complexitat; això és: que aprengui a descompondre els
problemes i les qüestions de manera adequada ala resolució, aprenent alhora a establir
les connexions necessàries amb altres aspectes de la pròpia disciplina o amb altres
disciplines.
CG16. Que l'alumne sigui capaç de comunicar-se correctament de forma oral i escrita
en català i en castellà, i que adquireixi una bona capacitat d'exposició i d'explicació, tant
a nivell oral com escrit, per tal de dirigir-se tant a públics especialitzats com no
especialitzats.

Competències específiques
CE1. Que l'alumne sigui capaç d'adquirir les habilitats necessàries per començar a
analitzar, comprendre i manejar sistemàticament la terminologia bàsica dels grans
àmbits temàtics de la filosofia i a distingir-los segons la seva naturalesa, objecte i
mètodes propis.
CE2. Que l'alumne adquireixi habilitats d'argumentació específicament filosòfiques
fonamentals sobre les qüestions que s'estudiaran en els diversos camps temàtics de la
filosofia, detectant problemes i apories, i sabent posicionar-se personalment de forma
reflexionada, crítica, flexible i respectuosa amb les altres opinions.
CE8. Que l'alumne adquireixi les habilitats necessàries per poder usar correctament els
principis hermenèutics en les seves pròpies aproximacions als textos i als problemes
filosòfics.
CE11. Que l'estudiant sigui capaç d'adquirir un coneixement històric sistemàtic, crític i
profund de les grans èpoques i dels grans autors de la tradició filosòfica occidental, de
les seves teories i arguments, i de les principals interpretacions que han suscitat els seus
escrits.
Activitats formatives
Ensenyament-aprenentatge presencial:
- exposició del professor.
- exposició de l'estudiant.
- debats.
- examen final (escrit)
Ensenyament-aprenentatge dirigit:
- lectures orientades.

- tutories individuals.
- treball escrit individual i exposició a l'aula.
Ensenyament-aprenentatge autònom:
- lectures complementàries proposades pel professor.
- estudi personal.
- cerca d'informació i materials.
Activitats d'avaluació
Es combinen avaluació contínua més específica (a través de la participació a classe i
treballs personals o en grup: 40%) i exàmens parcials (60%).

