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Presentació
El curs pretén aprofundir en el pensament polític d’un autor indispensable per a
comprendre la modernitat política en totes les seves dimensions: G. W. F. Hegel. Per tal
d’afavorir simultàniament la màxima concentració i la màxima comprehensivitat,
s’examinarà sobretot l’obra de Hegel més específicament consagrada a la qüestió
política, Les línies fonamentals de la filosofia del dret, posant-la en connexió amb altres
textos hegelians i fent servir de fil conductor el motiu de “Estat i religió”. Aquest escrit
serà situat en el corresponent context històric, biogràfic i sistemàtic; s’estudiaran les
seves idees principals; s’examinaran els seus pressupostos i les seves implicacions
filosòfico-teològico-polítiques, així com la seva presència i influència posteriors.
Programa
1. Introducció: vida, obra, bibliografia, etc.
2. Intuïció central del pensament hegelià. Germinació del sistema.
3. Lloc de la política en el sistema de Hegel i d’ambdós en el context històric.
4. Temes essencials de les Línies fonamentals de la filosofia del dret.
5. Presències posteriors.
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Competències
Analitzar i sintetitzar arguments centrals dels textos filosòfics fonamentals.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber-los comunicar-los de manera
efectiva.
Demostrar la comprensió i assimilació dels coneixements filosòfics i ètics de l'àrea
d'estudi.
Situar les idees i els arguments filosòfics més representatius de l'època contemporània, i
dels autors tractats, en el seu context i relacionar-los amb els autors d'altres èpoques.
Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia i de l'ètica en el món
contemporani.

Resultats d'aprenentatge
Aplicar el rigor filosòfic en l'anàlisi de textos.
Resumir el contingut filosòfic i ètic dels autors i dels textos treballats.
Buscar i seleccionar, i gestionar, informació de manera autònoma, tant de les
bibliografies i revistes especialitzades com de la distribuïda a la xarxa.
Distingir els temes de rellevància filosòfica i ètica en els debats actuals.
Distingir i esquematitzar el contingut fonamental d'un text filosòfic.
Elaborar un treball individual.
Exposar els conceptes propis de la disciplina.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema.
Discutir les principals característiques del pensament definitori d'una època,
emmarcant-les en el context.
Participar en debats sobre qüestions filosòfiques respectant les opinions dels altres
participants.
Reconèixer referents filosòfics i ètics del present i avaluar-ne la rellevància.
Activitats formatives
Exposicions teòriques dels principals conceptes. 30%
Tutories: 10 %
Lectures obligatòries: 20 %
Preparació de temes i textos. Ampliació bibliogràfica i estudi: 25 %
Redacció treball: 15%

Activitats d'avaluació
Assistència i participació (25%).
Examen final amb comentari de text (75%).

