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Objectius
El propòsit de la matèria és presentar una aproximació general a la temàtica i els debats
fonamentals de la reflexió filosòfica sobre la cultura. Alguns dels eixos del curs seran:
aproximació a la noció de cultura, comprensió de la filosofia des del seu marc cultural,
desenvolupament històric de la qüestió i presentació d’algunes de les
problematitzacions contemporànies.
Programa
1. El concepte de cultura. La cultura coma tema i problema filosòfic.
2. El sistema cultural.
3. Origen i perspectives històriques de la "filosofia de la cultura".
4. Crisis i teories de la cultura moderna occidental.
5. El debat sobre la tècnica a la cultura occidental.
6. El debat sobre la noció de "progrés".
7. El debat intercultural. Perspectives. El relativisme com a problema.
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Competències generals
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 a la resolució, aprenent alhora a establir
les connexions necessàries amb altres aspectes de la pròpia disciplina o amb altres
disciplines.
Competències específiques
CE1. Que l’alumne adquireixi habilitats avançades pel que fa a la interpretació i
comentari dels textos filosòfics.
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.
CE4. Que l’alumne adquireixi les categories i els instruments històrics necessaris per a
poder fer-se càrrec per si mateix de les qüestions més particulars, especialitzades i
profundes plantejades en i pels diversos àmbits, autors i textos de la filosofia teòrica i de
la filosofia pràctica.

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
treball individual: 40%) i examen final de l'assignatura (60%).

