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Informació general de l’assignatura
Denominació

HISTÒRIA DEL PENSAMENT

Nombre de crèdits

3 ECTS

ECTS
Coordinació

RAMON CAMATS GUÀRDIA

Departament/s

PEDAGOGIA I PSICOLOGIA

Idioma d’impartició

CATALÀ

Professorat

CAMATS GUÀRDIA, RAMON

Objectius acadèmics de l’assignatura
1.

2.
3.

4.

Adquirir una comprensió global de les principals orienttacions teòriques que han marcat i es troben a la base del
pensament occidental.
Capacitar per a una lectura directa dels autors.
Assolir un domini de la terminologia filosòfica a partir del
coneixement dels principals conceptes i problemes que s’han
plantejat al llarg de la història.
Connectar el pensament amb la història, la política i la resta
de manifestacions culturals, així com també amb la vida real
dels pobles.

Continguts fonamentals de l’assignatura
Aquesta matèria es concep com una aproximació als principals
temes del pensament occidental des dels inicis fins al segle XIX.
Intencionadament s’ha deixat fora el període corresponent al
pensament del segle XX i últimes orientacions, pensant en una
Història del Pensament Contemporani (actual assignatura: Filosofia
Contemporània).
1.

2.

3.

Els inicis del pensament occidental.
a. Els inicis del pensament racional.
b. Els sofistes i Sòcrates.
c. Plató.
d. Aristòtil.
e. El pensament hel·lenístic.
Cristianisme i filosofia.
a. L’aparició del cristianisme.
b. La filosofia medieval.
Una nova mentalitat.
a. El Renaixement i l’origen de la Modernitat.
b. La filosofia moderna: racionalisme i empirisme.
c. Els ideals de la Il·lustració.

Eixos metodològics de l’assignatura
Combinar una aproximació teòrica al pensament de l’autor (basada
en la presentació de breus síntesis explicatives dels aspectes centrals
del seu pensament) amb la interpretació de fonts directes.

Sistema d’avaluació
Assistència regular a les classes: 25 %.
Exercici pràctic: 50%, a triar de qualsevol d’aquestes dues opcions:
- Opció A: Comentari d’un text d’algun autor de dos dels 4 blocs
temàtics en què està dividida la matèria. A banda, caldrà fer els
comentaris de textos que recomanarem a classe.
- Opció B: Lectura i recensió d’un llibre proposat pel professor.
Aportació personal per al debat a classe a partir dels temes desenvolupats: 25 %.

Bibliografia i recursos d’informació
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(Grupo Planeta).
HARTNACK, J. (2005). Breve historia de la filosofía. (11ª edición).
Pueblo Libre (Lima): Ed. Cátedra Vallejo EIRL.
LLEDÓ, GRANADA, ET ALTRES (2009). Historia de la filosofía. Madrid:
Santillana Bachillerato.
MAGEE, B. I RODRÍGUEZ FISCHER, C. (1999). Historia de la filosofía.
Vallvidrera (Barcelona): Ed. Blume.
MUÑOZ, J. I GÜELL, M. (2002). Només sé que no sé res. Barcelona:
Ed. Ariel (Grupo Planeta).
TEJEDOR, C. (2003). Filosofia: Areté. Barcelona: Ed. Cruïlla.

VALVERDE, J. M. (2008). Vida y muerte de las idees. Pequeña
historia del pensamiento occidental. Barcelona: Ed. Ariel (Grupo
Planeta).
Altres recursos
Diccionaris:
Diccionario de términos filosóficos. Acento Editorial.
Los filósofos. Acento editorial.
RUSS, J. (1999). Léxico de filosofía. Los conceptos y los filósofos en
sus citas. Madrid: Ediciones Akal, Instituto Nacional de Estadística.
Recursos on-line
http://www.filosofia.org
http://www.pensament.com/filoxarxa
http://www.terricabras-filosofia.info
http://www.filosofia.net
http://www.xtec.es/recursos/filosofia

