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Descripció/Justificació
Els estudiants hauran d'assolir un coneixement dels principals filòsofs i corrents filosòfics que
han conformat l'univers intel·lectual d'Occident, d'ençà dels orígens grecs fins al segle XIV.
Caldrà no solament conèixer les qüestions fonamentals que els autors, les escoles i els corrents
de pensament plantegen, sinó també vertebrar-ne les interrelacions. I això per tal de
comprendre les arrels de la nostra cultura i del nostre pensament.
El curs abordarà el desplegament històric dels grans temes de la filosofia occidental des dels
orígens grecs fins a les acaballes de l'Edat Mitjana. El curs també mostrarà la vigència
d’algunes de les qüestions plantejades pel pensament grec i medieval.

Requisits i orientacions prèvies
Cap.

Objectius
Específics
1. Donar una visió panoràmica dels corrents de pensament del període clàssic i medieval.
2. Analitzar les diverses tendències del pensament antic i medieval tot destacant-ne la
dependència respecte de les idees filosòfiques precedents i, sobretot, la influència que
exerciran en segles posteriors.
3. Reflexionar sobre les grans qüestions que planteja la filosofia des dels seus orígens grecs i
fins als renaixements.
4. Oferir instruments per a una posterior lectura dels textos dels autors d’aquests períodes
estudiats.

Competències
Competències transversals (genèriques)
1. Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat.
2. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits.
Competències específiques
3. Contrastar la mútua influència entre els principals corrents de la història del pensament
filosòfic i les perspectives d’anàlisi de les Ciències de la Religió.
4. Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat.
5. Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat.

Continguts
1. Els orígens de la filosofia occidental.
2. La filosofia presocràtica. Heràclit i Parmènides.
3. La filosofia a Atenes: Sòcrates, Plató, Aristòtil
4. Els corrents ètics de l’hel·lenisme
5. La filosofia patrística. Agustí d’Hipona
6. La filosofia de l’Edat Mitjana: Anselm de Canterbury, Tomàs d’Aquino

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
Les classes magistrals es combinaran amb la lectura i comentari de textos dels autors. També
s’afavorirà que hi hagi debats sobre les idees dels diferents filòsofs estudiats.

Avaluació
Criteris d’avaluació
Opció A
Treball (80% de la nota). Caldrà elaborar una fitxa dels autors tractats a classe, on hi consti:
a) Idees principals de l’autor.
b) Comparació amb un altre autor.
c) Actualització del pensament de l’autor.
Participació en el comentari de textos (20% de la nota).
Opció B
Examen final escrit (80% de la nota) + Participació en el comentari de textos (20% de la nota).
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