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Identificació de l'assignatura

Nom 20943 - Temes de Filosofia Contemporània
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

Mateu Cabot Ramis
mcabot@uib.es

10:00 13:00 Dijous 01/09/2017 31/07/2018 Despatx BC06

Contextualització

El curs té per objectiu estudiar dues de les arrels fonamentals de tota la filosofia contemporània: Karl Marx i
Sigmund Freud. El primer amb la seva crítica del capitalisme i el segon amb el seu anàlisi de la subjectivitat
contemporània. En ambdós casos la seva influència s'estén fins al nostres dies i es mostra en els múltiples
debats actuals que tracten de pensar la descomposició del capitalisme.

Requisits

Es pressuposen els coneixements bàsics de les principals corrents de la filosofia contemporània adquirits en
el curs «20900 La filosofia en el món actual».

Competències

Es tracta d'aprendre a llegir (textos filosòfics clàssics) i escriure (reflexionar per escrit sobre ells).

Específiques
* Coneixement de la terminologia filosòfica especialitzada y de la bibliografia essencial en filosofia..
* Capacitat de relacionar les formulacions filosòfiques de diverses èpoques en el seu context històric.
* 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.
* Respecte a la pluralitat d’enfocaments i tradicions en filosofia. 6. Capacitat de raonament y reflexió

crítiques en les argumentacions filosòfiques.
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Genèriques
* Capacitat de síntesis i anàlisis lògica..
* Habilitats d’investigació i aprenentatge autònoms i de transmissió dels coneixements tant al públic

especialitzat com al no especialitzat..

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

El curs es concentrarà en dos pensadors fonamentals per a bona part del pensament contemporani, Marx
i Freud. Del primer estudiarem les tesis fonamentals del primer capítol de El Capital (1867) i els debats
contemporanis sobre la reinterpretació d’aquest text. Del segon analitzarem els seus escrits de metapsicologia
a més d’una de les seves darreres obres, El malestar en la cultura (1930)

Continguts temàtics
1. Marx

1.1. Interpretació materialista de Hegel
1.2.. Crítica de l’economia política
1.3.. El fetitxisme de la mercaderia.

2. Freud
2.1.. Inconscient psíquic.
2.2.. Narcisisme i fetitxisme
2.3.. El malestar en la cultura

Metodologia docent

El curs té la forma general d’un treball de seminari. La finalitat és comprendre el pensament dels autors en
base als propis textos i desenvolupar la qüestió general del curs. Per tant, l’assignatura es basarà en la lectura
i comentari dels textos seleccionats. Degut a la forma de seminari del curs, es pressuposa que els estudiants
han llegit prèviament els textos i poden desenvolupar en les classes una tasca de interpretació dels textos.
Per això és molt important l’assistència i participació dels estudiants. Per aquest motiu tots aquells, que per
causes legítimes no puguin assistir regularment a classe hauran de comunicar-ho al començament del curs per
establir un pla de seguiment especial (Itinerari B).

Activitats de treball presencial

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes Grup gran (G) Exposició del professor de les línies fonamentals del
pensament de l'autor en qüestió i qüestions que es plantejen
en els textos.

10

Classes pràctiques Seminari de lectura
de textos

Grup gran (G) Seminari de lectura dels textos indicats, la qual cosa suposa la
lectura prèvia dels textos per part de l'alumne.

50

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

Treball de curs Treball escrit individual sobre una lectura dels textos originals, que
podrà recolzar-se en literatura secundària, però no ser substituït per ella.
L’extensió serà lliure, però es considera que no serà inferior a deu pàgines.
El tema haurà de convenir-se amb el professor abans del termini fixat per
a cada curs.

90

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

L’avaluació del curs es realitzarà mitjançant els tres elements següents:

1. Treball escrit individual sobre una lectura dels textos originals, que podrà recolzar-se en literatura
secundària, però no ser substituït per ella. L’extensió serà lliure, però es considera que no serà inferior a deu
pàgines. El tema haurà de convernir-se amb el professor abans del termini fixat per a cada curs.

2. Prova escrita el darrer dia de classe, en la que s’hauràn de desenvolupar alguns temes tractats a classe o
comentar una qüestió relacionada amb els temes tractats durant el curs. Els temes no podran coincidir amb
l’autor elegit pel treball.+

3. Participació activa en el seminari

Seran criteris d’avaluació fonamentals la capacitat de lectura i interpretació dels textos originals, així com la
elaboració pròpia dels mateixos seguin criteris de rigor.
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Classes

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Exposició del professor de les línies fonamentals del pensament de l'autor en qüestió i qüestions que es

plantejen en els textos.
Criteris d'avaluació Rigor en la interpretació dels textos. Coherència i pertinència en la reflexió sobre ells.

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 5

Seminari de lectura de textos

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Seminari de lectura dels textos indicats, la qual cosa suposa la lectura prèvia dels textos per part de l'alumne.
Criteris d'avaluació Preparació prèvia de la lectura. Rigorositat en la lectura e interpretació. Participació en el seminari de forma

positiva al seu desenvolupament.

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 5

Treball de curs

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Treball escrit individual sobre una lectura dels textos originals, que podrà recolzar-se en literatura secundària,

però no ser substituït per ella. L’extensió serà lliure, però es considera que no serà inferior a deu pàgines. El
tema haurà de convenir-se amb el professor abans del termini fixat per a cada curs.

Criteris d'avaluació Rigor en la lectura. Seguiment de l'estructura lògica del text i capacitat de relacionar-ho amb altres aspectes
de l'obra.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Al principi del curs hi haurà disponible a Campus Extens les lectures a treballar en classe.

Bibliografia bàsica

Marx, K.. "Manifiesto del partido comunista", trad. de L. Mames. Bacelona: Crítica, 1978, pp. 133-69 (OME 9)
Marx, K., "Manuscritos de París", trad. de J.M. Ripalda. Barcelona: Crítica, 1978, pp. 301-438 (OME 5)
Marx, K., “Tesis sobre Feuerbach”, trad. pròpia de: Karl Marx, Friedrich Engels: Werke. Berlin, 1958, Band
3, S. 5-8.
Marx, K., El Capital. Crítica de la economía política, trad. de M. Sacristán. Barcelona: Crítica, 1979 (OME 40)
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.
Freud, S., El malestar en la cultura, en: Ibíd., Obra Completa, vol. 21, pp. 65-140

Bibliografia complementària
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Marx
Althusser, L. & Balibar, E., Para leer ‘El capital’, Madrid: Siglo XXI, 1976
Jappe, A., Las aventuras de la mercancía, Logroño: Pepitas de Calabaza, 2016
Martínez Marzoa, F., La filosofía de El Capital de Marx, Madrid: Taurus, 1981.
McLellan, D., Karl Marx. Su vida y sus obras. Barcelona: Crítica, 1977
Schmidt, A., El concepto de naturaleza en Marx, Madrid: Siglo XXI, 2011
Zeleny, J., La estructura lógica de «El Capital» de Marx. Barcelona: Grijalbo, 1974
Freud
Gay, P., Freud. Una vida de nuestro tiempo. Barcelona: Paidós, 1989
Lacan, J., Escritos. Madrid: Biblioteca Nueva, 2013 (2 vols.)
Lagache, D.. El psicoanálisis. Madrid: Ediciones La Lucerna, 2008
Laplanche, J. & Pontalis, J. B.. Diccionario de Psicoanálisis. Barcelona: Paidós, 2013
Ricoeur, P., Freud: una interpretación de la cultura, Madrid: Siglo XXI, 1999


