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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20921 - Filosofia Contemporània
Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer 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

12:00 14:00 Dimecres 01/09/2016 31/01/2017 BB14
12:00 13:00 Divendres 01/09/2016 31/01/2017 BB14Mateu Cabot Ramis

mcabot@uib.es
10:00 13:00 Dijous 01/02/2017 31/07/2017 BB14

Contextualització

El període designat amb «filosofia contemporània» és imprecís i ambigu, com senyalen majoritàriament els
manuals o compendis sobre la matèria. Però el curs d'aquest títol en el pla d'estudis de Filosofia es troba,
cronològicament, després de «Filosofia Moderna» i abans de «Desenvolupaments actuals de la filosofia». La
periodització (Modern → Contemporani → Actual) no deixa de respondre a una determinada concepció de
què és la filosofia i quin és el seu fi, pressupòsit que, precisament, es sotmet a crítica radical en el període
que tractarem.

La mort de Hegel obre el període que Löwith va titllar de «ruptura revolucionària», tal vegada per la radicalitat
amb que es sotmeten a crítica els conceptes centrals de la filosofia moderna. Amb Hegel s'expressa l'esperit
il·lustrat que ja s'ha tornat a si mateix la crítica que, en principi, sols s'havia dirigit a les tenebres exteriors. En
el moment en que la forma de vida lligada al capitalisme esdevé hegemònica, és a dir, quan es deixen endarrere
les formes de col·lectivitat conegudes com «comunitat» i es comença a viure en «societat», aleshores esdevé
problema central del jo pensant de Descartes la distància que hi ha entre el «jo» i el «nosaltres», privat i públic.
El «subjecte» esdevé «individu» dintre d'una «massa».

Marx, Nietzsche i Freud coincideixen en criticar les patologies de la modernitat amb la que es troben utilitzant
els mateixos ideals no realitzats d'aquesta modernitat. Cerquen en camps diferents la causa del fracàs i del
malestar de la societat. Marx en la crítica de l'economia política desvetlla els mecanismes socials de la
reproducció de la vida material i l'alienació necessària per al funcionament. Nietzsche desvetlla el caràcter
violent de les pressuposicions acceptades per una metafísica al servei del poder. Freud, finalment, desvetllarà
els mecanismes que emmotllen les relacions del individu en la societat i les patologies que se'n deriven. El
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sentit il·lustrador de les seves crítiques a les arrels dels nostres modes de viure i problemes actuals és el que
els va convertir en «els mestres de la sospita», en la coneguda expressió de Paul Ricoeur.

Requisits

Els requesits són els que s'exigeixen legalment.

Recomanables
Haver cursat l'assignatura 20913- Filosofia Moderna II.

Competències

Específiques
* CONEIXEMENTS: 1. Coneixement de les teories i de les tècniques de la filosofia en relació amb la

discussió dels grans problemes històrics de la filosofia teorètica. 2. Coneixement de la terminologia
filosòfica especialitzada y de la bibliografia essencial en filosofia. 3. Capacitat de relacionar les
formulacions filosòfiques de diverses èpoques en el seu context històric.

* HABILITATS: 4. Habilitat en l’ús d’eines i conceptes filosòfics per a l’anàlisi i la comprensió dels temes
actuals que permetin aplicar els coneixements al treball o vocació d’una forma professional.

* VALORS: 5. Respecte a la pluralitat d’enfocaments i tradicions en filosofia. 6. Capacitat de raonament y
reflexió crítiques en les argumentacions filosòfiques.

Genèriques
* CONEIXEMENTS: 1. Capacitat de síntesis i anàlisis lògica. 2. Habilitats d’investigació i aprenentatge

autònoms i de transmissió dels coneixements tant al públic especialitzat com al no especialitzat.
* HABILITATS: 3. Capacitat de presentar i defensar públicament arguments filosòfics, oralment o per escrit,

que permetin aplicar els coneixements al treball o vocació d’una forma professional. 4. Habilitat de diàleg,
mediació, negociació i treball en equip.

* VALORS: 5. Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat i adquisició de la capacitat per valorar
el pes de les distintes tradicions culturals de la societat contemporània. 6. Assumpció de valors cívico-
democràtics i comprensió dels drets humans.

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

Tema 1. El concepte de «filosofia [contemporània]» en Hegel.

Tema 2. Karl Marx.

Tema 3. Friedrich Nietzsche

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Tema 4. Sigmund Freud.

Continguts temàtics
Tema 1. El concepte de "filosofia [contemporània]" en Hegel
Tema 2. Karl Marx
Tema 3. Friedrich Nietzsche
Tema 4. Sigmund Freud

Metodologia docent

Les sessions combinaran les classes magistrals amb les lectura pràctica de textos filosòfics. Cada tema
contindrà una selecció de textos dels autors a analitzar i que seran la base de les explicacions. Les lectures
consistiran en fragments de les obres presents a la bibliografia bàsica i seran facilitades pel professor al llarg
del curs.

Volum de treball
A la segunt tauala es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitatas de treball presencial i de
treball no presencials (o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Mitjançant el mètode expositiu el professor establirà els
fonaments teòrics i els continguts essencials de la materia.
Amés es donarà infromació per a cada tema, sobre el
mètode de treball aconsellable i el material didàctic que
l'alumne huarà d'utilitzar per preparar de forma autònoma els
continguts.

26

Classes pràctiques Pràctiques
presencials

Grup gran (G) Les sessions pràctiques constaran d'una o vàries activitats
docents de caire pràctic fixades pel professor a l'inici
del curs acadèmic i que es duran a terme al llarg del
curs. Eventualment, les sessions pràctiques podran combinar
l'assistència a seminaris, conferències o reunions d'altre tipus
que es considerin d'interès docent per a l'alumnat

28

Avaluació Avaluacions
parcials i de
seguiment

Grup gran (G) Al llarg del semestre l'alumnat estarà sotmès a dues
avaluacions diferents de l'examen global i que estaran en
relació amb les activitats realitzades a les sessions pràctiques i
els continguts de les sessions teòriques. El mètode d'avaluació
serà definit pel professor en funció de les necessitats docents
del grup.

4

Avaluació Examen global Grup gran (G) Es realitzarà un examen global corresponent a la convocatòria
oficial i un examen global corresponent al període de
recuperació. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne
coneix i sap aplicar correctament els continguts adquirits al
llarg del semestre.

2
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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

Preparació de les unitats
didàctiques

Després de l'exposició per part del professor de les classes magistrals,
l'alumne haurà d'aprofundir en la matèria a partir de la bibliografia i el
material que es facilitarà per cada tema.

60

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de sessions
presencials

Els estudiants hauran de preparar, en els termes definits a l'inici del curs,
les sessions presencials: lectura de textos, recerca d'informació, preparació
dels continguts o preparació d'exposicions, entre d'altres.

30

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

Les competències establertes en l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de
procediments d'avaluació. A la taula del present apartat es descriu per cada procediment d'avaluació, la
tipologia, els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'assignatura. L'alumne obtindrà una
qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa, la qual serà ponderada segons el seu pes,
a fi d'obtenir la qualificació global.

Pràctiques presencials

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Les sessions pràctiques constaran d'una o vàries activitats docents de caire pràctic fixades pel professor a

l'inici del curs acadèmic i que es duran a terme al llarg del curs. Eventualment, les sessions pràctiques podran
combinar l'assistència a seminaris, conferències o reunions d'altre tipus que es considerin d'interès docent per
a l'alumnat

Criteris d'avaluació Es tracta d'observar la qualitat de la implicació de l'alumnat en el seguiment
de la matèria, és a dir, atenció, col·laboració en una bona dinàmica de grup,intervenció activa en el decurs
de les classes, en especial de les pràctiques.El professor prendrà les mesures que consideri adients per tal de
garantiruna adequada participació en les classes.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B
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Avaluacions parcials i de seguiment

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Al llarg del semestre l'alumnat estarà sotmès a dues avaluacions diferents de l'examen global i que estaran

en relació amb les activitats realitzades a les sessions pràctiques i els continguts de les sessions teòriques. El
mètode d'avaluació serà definit pel professor en funció de les necessitats docents del grup.

Criteris d'avaluació - Adequació de la terminologia filosòfica emprada.
- Capacitat de valoració sobre els problemes tractats al llarg del curs.
- Format: proves de comentari de text.

Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Examen global

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Es realitzarà un examen global corresponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al

període de recuperació. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els
continguts adquirits al llarg del semestre.

Criteris d'avaluació - Adequació de la terminologia filosòfica emprada
-Correcció sintètica i relacional dels continguts de l'assignatura
-Capacitat de valoració sobre els problemes tractats al llarg del curs
-Format: Preguntes de desenvolupament sobre els continguts tractats al llarg del curs. El criteri numèric
d'avaluació s'adjuntarà amb l'enunciat de la prova.

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A més de la Bibliografua bàsica i la d'obres generals sobre el període, en l'inici del curs es possarà a disposició
de l'alumne una bibliografia específica complementària per a cada un dels temes del curs.

Bibliografia bàsica

Hegel. G.W.F., Fenomenología del espíritu. Trad., de W. Roces. México: FCE, 1966.
Hegel, G.W.F.: Lecciones sobre la historia de la filosofía. Trad. de W. Roces. México: FCE, 1995.
Hegel, G.W:F.: Principios de la filosofía del derecho o derecho natural y ciencia política. Trad. de J.L. Vermal.
Barcelona: Edhasa, 1998.
Marx, K.: «Manuscritos de París», trad. de J.M. Ripalda. Barcelona: Crítica, 1978, pp. 301-438.
Marx, K.: “Tesis sobre Feuerbach”, trad. pròpia de: Karl Marx, Friedrich Engels: Werke. Berlin, 1958, Band
3, S. 5-8.
Marx, K.: Contribución a la crítica de la economía política, trad. de J. Merino. Madrid: Alberto Corazón
Editor, 1978.
Marx, K.: El Capital. Crítica de la economía política, trad. de M. Sacristán. Barcelona: Crítica, 1976.
Nietzsche, F., «El nacimiento de la tragedia», trad. de J.B. Linares, en: Ibíd., Obras Completas, vol. I, Madrid:
Tecnos, 2011, pp. 323-476.
Nietzsche, F., «La gaya ciencia», trad. de J.L. Vermal, en: Ibíd., Obras Completas, vol. III, Madrid: Tecnos,
2014, pp. 703-905.
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Freud, S., «El inconsciente», en: Ibíd., Obra Completa, vol. 14, Buenos Aires: Amorrortu, pp. 153-214.
Freud, S., Conferencias de introducción al psicoanálisis (1915-1916) , en: Ibíd., Obra Completa, vol. 15 i
vol. 16.
Freud, S., «El yo y el ello», en: Ibíd., Obra Completa, vol. 19, Buenos Aires: Amorrortu, pp. 1-66.

Bibliografia complementària

Estudis generals
- Amengual, G., Modernidad y crisis del sujeto, Ed. Caparrós, Madrid, 1998.
- Cruz, M., Filosofía contemporánea, Ed. Taurus, Madrid, 2010.
- D’Agostini, F., Analíticos y Continentales, Ed. Cátedra, Madrid, 2000.
- Fabris, A., El giro lingüístico: hermenéutica y análisis del lenguaje, Ed. Akal, Madrid, 2001.
- Löwith, K., De Hegel a Nietzsche: la quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX, Ed. Katz
Editores, Buenos Aires-Madrid, 2008.
- Sáez Rueda, L., Movimientos filosóficos actuales, Ed. Taurus, Madrid, 2001.
- Villacañas, J.L., Historia de la Filosofía Contemporánea, Ed. Akal, Madrid, 1997.


