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OBJECTIUS − Adquirir una comprensió global de les prin-
cipals orientacions teòriques que han marcat i es 
troben a la base del pensament occidental. 

− Llegir directament determinats autors de la 
filosofia contemporània. 

− 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 Aquesta matèria es concep com una aproximació als 
principals temes del pensament occidental a partir 
del segle XVIII i fins l’actualitat. No pressuposa 
necessàriament que hom hagi realitzat el curs 
Història del Pensament que s’imparteix de manera 
optativa a primer curs. 

I. LA MODERNITAT  

  1. Kant i la Il·lustració. 

  2. Hegel i la dialèctica. 

  3. Utilitarisme: Bentham i John Stuart Mill. 

II. LA CRISI DE LA MODERNITAT 

  4. El problema social: Marx. 

  5. La crítica de la moral: Nietzche. 

  6. El descobriment de l’inconscient: Freud. 

III. EL PENSAMENT ESTRICTAMENT 

CONTEMPORANI 

  7. Filosofia analítica: Wittgenstein. 

  8. Sartre i l’existencialisme. 

  9. Escola de Frankfurt. 



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

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 cadascun dels 3 blocs temàtics en què està 
dividida la matèria. Es poden presentar al 
llarg del quadrimestre. 

Opció B: Lectura i recensió d’un llibre 
proposat pel professor. 

Aportació personal: 25% (per al debat a classe a 
partir dels temes desenvolupats). 

LLENGUA DE DOCÈNCIA Català 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA � JOAN MANEL BUENO, No vam néixer ahir. Pagès 
editors. 

� E. LLEDÓ, M. A. GRANADA I ALTRES, Historia 
de la filosofía. Santillana Bachillerato. 

� CÉSAR TEJEDOR, Filosofia (Areté). Ed. Cruïlla. 

� BRYAN MAGEE, Historia de la filosofía. Ed. 
Blume. 

� J.M. VALVERDE, Vida y muerte de las ideas. Ed. 
Planeta. 

� JOSTEIN GAARDER, El món de Sofia. Ed. 
Empúries. 

� J. HARTNACK, Breve historia de la filosofia. Ed. 
Càtedra. 

� M. GÜELL I J. MUÑOZ, Només sé que no sé res. 
Ed. Ariel. 

La bibliografia específica corresponent a cada bloc 
temàtic es donarà a  classe. 

ALTRES RECURSOS DICCIONARIS: 

� Diccionario de términos filosóficos. Acento 
editorial. 

� Los filósofos. Acento editorial. 

� J. RUSS, Léxico de filosofía. Los conceptos y los 
filósofos en sus citas. Akal ediciones. 

 

WEBS: 

http://www.filosofia.org 

http://www.pensament.com/filoxarxa 

http://www.terricabras-filosofia.info 

http://www.filosofia.net 

http://www.xtec.es/recursos/filosofia 

 


