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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20904 - Idees Polítiques
Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

10:00h 12:00h Divendres 22/09/2014 30/06/2015 Despatx BB11Tomeu Sales Gelabert
tomeu.sales@uib.es 11:00h 12:00h Dimecres 09/02/2015 12/06/2015 BB11

Contextualització

Aquesta és una assignatura de caràcter bàsic i introductori. Se centra en les grans idees polítiques en el seu
marc històric, social, econòmic i cultural. Combina la visió comprehensiva amb la lectura crítica de textos
clàssics, fent un tractament introductori de la història del pensament polític que es destaquen moments i
pensadors especialment significatius i representatius de les grans tradicions.

Els objectius generals de l'assignatura són

* Identificar les principals teories polítiques
* Analitzar críticament els seus pressupostos, motius i discursos
* Assimilar el vocabulari polític fonamental
* Familiaritzar amb el treball amb textos i fonts històriques
* Fomentar habilitats expositives i comunicatives originals
* Desenvolupar la capacitat crítica i hermeneútica
Pertany a la matèria Filosofia Política (36 crèdits), composta per les següents assignatures:

* Idees Polítiques: semestre 2
* Teoria Social Contemporània: semestre 4
* Filosofia Política: semestre 7
* Teories Actuals de la democràcia: semestre 8
* Ciutadania i drets humans: semestre del 3 al 7 (optativa)
* Teoria de l'Estat: semestre del 3 al 7 (optativa)

Requisits

Les competències i habilitats adquirides en la formació secundària de batxillerat són suficients per a seguir
l'assignatura.
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Recomanables

* Habilitats per a analitzar críticament textos clàssics
* Actitud participativa
* Coneixement bàsic d'història occidental

Competències

De forma sintètica l'assignatura s'orienta que els alumnes puguin

* 2 Identificar els orígens de les idees, conceptes i termes polítics fonamentals.
* 4 Comprendre el sorgiment, desenvolupament i reptes de les institucions i valors democràtics
Desenvolupen:

* 2 La capacitat suficient de lectura comprensiva i crítica de textos canònics de la història del pensament
polític.

* 4 La capacitat suficient d'ús de la terminologia filosòfica política.
* 6 La capacitat suficient de contrastar les idees polítiques amb els seus marcs filosòfics de referència.
* 8 La disposició suficient a la deliberació i l'argumentació oberta.
I assumeixin els valors de

* 2 El compromís cívic.
* 4 La disposició cap al foment dels drets humans i els principis democràtics.
* 6 La disposició cap al reconeixement de l'altre com igual.
D'acord a la llista concreta de competències definida en el pla d'estudis del grau en Filosofia, aquestes
competències es desglossen en els següents identificadors i descriptors:

Específiques
* 2. Coneixement de les teories i les tècniques de la filosofia en relació amb les qüestions pràctiques i

aplicades, particularment en els àmbits de l'ètica, la vida política, les arts i la tecnociència..
* 3. Coneixement de la terminologia filosòfica especialitzada i de la bibliografia essencial en filosofia..
* 4. Capacitat de relacionar les formulacions filosòfiques de diverses èpoques en el seu context històric..
* 8. Disposició positiva per a avaluar argumentacions oposades, formular i considerar les millors raons cap

a la consecució de consensos..
* 9. Respecte a la pluralitat d'enfocaments i tradicions en filosofia..
* 10. Capacitat de raonament i reflexió crítics en les argumentacions filosòfiques.

Genèriques
* 14.Habilitats de recerca i aprenentatge autònoms i de transmissió dels coneixements tant al públic

especialitzat com al no especialitzat.
* 15. Capacitat de presentar i defensar públicament arguments filosòfics, oralment o per escrit que permeti

aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional..
* 16.Habilitat de diàleg, mediació, negociació i treball en equip.
* 17. Reconeixement de la problemàtica lligada al medi ambient.
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Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

L'assignatura introduïx les grans idees polítiques en el seu marc històric, social, econòmic i cultural, a partir
de tres grans blocs.

Continguts temàtics
I. FILOSOFIA I POLÍTICA

1.1. El naixement de la filosofia i la política

1.2. la política i la moral

1.3. El poder, legitimitat i dominació

II. PODER POLÍTIC; L'ESTAT
2.1. El poder en la modernitat

2.2. El contractualisme modern

2.3. Els límits del poder polític; jusnaturalisme i desobediència civil

2.4. Tipus d'Estat

2.5. Les transformacions de L'Estat

III. DEMOCRÀCIA
3.1. La democràcia atenenca i els seus crítics

3.2. La democràcia i les seves transformacions

3.3. Tipus de democràcia

3.4. Models de democràcia

3.5. Formes de legitimitat democràtica

3.6. Problemes actuals de la democràcia

IV. CIUTADANIA
4.1. La ciutadania al llarg de la història

4.2. Elements de la ciutadania

4.3. Models de ciutadania

4.4. La ciutadania adjectival: multicultural, ecològica, de gènere i transnacional

4.5. Crítica a la teoria de la ciutadania: ciutadanisme

V. JUSTÍCIA
5.1. La teoria de la justicia en el món grec

5.2. la teoria de la justícia moderna i contemporània

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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5.3. La justícia i la globalització

VI. ELS NOUS REPTES I SUBJECTES POLÍTICS
6.1. Feminisme

6.2. Ecologisme

6.3. Pacifisme

6.4. Alterglobalització o altermundisme

Metodologia docent

Cada tema s'anirà explicant en sessions magistrals en grup gran. Les sessions en grup mitjà es dedicaran a
la lectura de textos o fragments de les fonts històriques en seminaris participatius rotatoris, que els alumnes
s'encarregaran d'obrir el comentari dels textos a partir del significat de termes clau.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Coneixement dels continguts i de les fonts bibliogràfiques.
Lliçó magistral

Hi haurà un parcial, data a convenir amb els alumnes,
que valdrà el 35% de la matèria a avaluar (continguts
desenvolupats al llarg de les lliçons magistrals i
desenvolupats en l'exposició crítica de les lectures
proposades pel professor al seminari de discussió del grup).

38

Seminaris i tallers Grup mitjà (M) Capacitat de resolució argumentativa de problemes,
disposició al diàleg, disposició al treball en equip.
Aprenentatge basat en problemes a partir de l'anàlisi i
interpretació de textos

21

Tutories ECTS Grup petit (P) Tutories individuals 1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Els alumnes hauran de presentar una ressenya sobre una obra 90



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2014-15
Assignatura 20904 - Idees Polítiques
Grup Grup 1, 2S
Guia docent A
Idioma Català

5 / 7

Data de publicació: 27/01/2015
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2015 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Coneixement dels continguts i de les fonts bibliogràfiques. Lliçó magistral Hi haurà un parcial, data a

convenir amb els alumnes, que valdrà el 35% de la matèria a avaluar (continguts desenvolupats al llarg
de les lliçons magistrals i desenvolupats en l'exposició crítica de les lectures proposades pel professor al
seminari de discussió del grup).

Criteris d'avaluació * Identificar els orígens de les idees, conceptes i termes polítics fonamentals.
* Comprendre el sorgiment, desenvolupament i reptes de les institucions i valors

democràtics.
* Demostrar capacitat de lectura comprensiva i crítica de textos canònics de la història

del pensament polític.
* Demostrar capacitat suficient de contrastar les idees polítiques amb els seus marcs

filosòfics de referència
Percentatge de la qualificació final: 70% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 80% per a l'itinerari B

Seminaris i tallers

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Capacitat de resolució argumentativa de problemes, disposició al diàleg, disposició al treball en equip.

Aprenentatge basat en problemes a partir de l'anàlisi i interpretació de textos
Criteris d'avaluació * La disposició a la deliberació i l'argumentació oberta.

* Tenir capacitat per a identificar i reconèixer els problemes i tensions més importants
de les societats actuals.

* Capacitat de judici crític argumentat en l'anàlisi en les temàtiques polítiques
* Reconeixement de la igualtat de drets i oportunitats i el compromís amb el medi

ambient.
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B
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Tutories ECTS

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Tècniques d'observació (recuperable)
Descripció Tutories individuals
Criteris d'avaluació Seguiment dels continguts de l'assignatura Avaluació

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Estudi i treball autònom individual o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Els alumnes hauran de presentar una ressenya sobre una obra
Criteris d'avaluació * Identificar els orígens de les idees, conceptes i termes polítics fonamentals.

* Comprendre el sorgiment, desenvolupament i reptes de les institucions i valors
democràtics.

* Demostrar capacitat de lectura comprensiva i crítica de textos canònics de la història
del pensament polític.

* Demostrar capacitat suficient de contrastar les idees polítiques amb els seus marcs
filosòfics de referència.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Durant el curs s'especificaran la bibliografia bàsica i les lectures obligatòries que es treballaran en les sessions
tipus seminari en grup mitjà.

Bibliografia complementària

Aristóteles, Política, Gredos, 2000.
Arteta, A., Garcia Guitián, E., Máiz, R. (Ed.), Teoría política: poder, moral democracia, Alianza Editorial,
2003.
Balibar, E., Ciudadanía, Adriana Hidalgo editora, 2013.
Bauman, Z., La Globalización: consecuencias humanas, F.C.E., 2001
Bauman, Z., En busca de la política, F.C.E., 2002
Beck, U., Poder y contrapoder en la era global: la nueva economía política mundial, Paidós, 2004.
Bonete, E., Poder político: límites y corrupción, Cátedra, 2014.
Dahl, R. A., La democracia: una guía para los ciudadanos, Taurus, 1999.
Dahl, R. A., La democracia y sus críticos, Paidós, 2009.
Fraser, N., Escalas de la Justicia, Herder, 2008.
Faser, N., Dilemas de la justicia en el s.XXI, Edicions UIB, 2011.
Finley, M. I., Vieja y nueva democracia y otros ensayos, Ariel, 1980
Hampsher- Monk, I., Historia del pensamiento político moderno, Ariel, 1996.
Harvey, D., Breve historia del neoliberalismo, Akal, 2007.
Held, D., Modelos de democracia, Alianza Editorial, 2007.
Hobbes, Th., El Leviatan, Losada, 2003
Laval, Ch., Dardot, P., La nueva razón del mundo. Ensayos sobre la sociedad neoliberal, Gedisa, 2013.
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Lijphart, A., Modelos de democracia: formas de gobierno y resultados en treinta y seis países, Ariel, 2000.
Maquiavelo, N., El príncipe, Akal, 2010.
Mossé, Cl., La mujer en la Grecia Clásica, Nerea, 2001.
Platón, La República, Gredos, 2000.
Quesada, F., Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la filosofía política, Trotta, 2008.
Rousseau, J.J., El contrato social, Alianza Editorial, 2012
Sabine, G. H., Historia de la teoría política, F.C.E., 2006.
Sánchez-Cuenca, I., Más democracia y menos liberalismo, Katz, 2010.
Sánchez-Cuenca, I., La impotencia democrática, Catarata, 2014.
Touchard, J., Historia de las ideas políticas, Tecnos, 1988.
Vallespín, F. (Ed.), Historia de la teoría política, Alianza Editorial, 1990.
Vallespín, F., El futuro de la política, Taurus, 2000.
Wolff, J., Filosofía política. Una introducción, Ariel, 2012.
Zarka, Y.Ch., Figuras del poder. Estudios de filosofía política de Maquiavelo a Foucault, Biblioteca Nueva,
2004.
Zolo, D., Globalización: Un mapa de los problemas, Mensajero, 2006.
Zolo,D., La justicia de los vencedores: De Nuremberg a Bagdad, Trotta, 2007.


