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Identificació de l'assignatura

Nom
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

10868 - Complement de l'Especialitat de Filosofia 1: El Contingut Científic ...
0,56 de presencials (14 hores) 2,44 de no presencials (61 hores) 3 de totals (75
hores).
Grup 1, AN (Campus Extens)
Anual
Català

Professors
Professor/a
Pablo Frau Burón
p.frau@uib.es

Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització
Aquesta assignatura esta orientada, per una part, a l'aprofundiment i la reflexió sobre el contingut científic i el
valor de les matèries pròpies de l'especialitat i, per una altra, a la contextualització de les esmentades matèries
en l'entorn educatiu i social, així com al coneixement de recursos per a l'actualització científica i docent.

Requisits

Competències
Específiques
* Conèixer de forma rigorosa i actualitzada la matèria o matèries que s'han d'impartir, la terminologia
pròpia de les mateixes, en català i en castellà, i analitzar críticament la seva importància en el context
socioambiental, econòmic i cultural..
* Buscar, seleccionar, processar i comunicar informació (oral, escrita, audiovisual o multimèdia) adaptarla i utilitzar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialitat de
Filosofia..
* Conèixer els recursos educatius, amb especial atenció als relacionats amb les TIC, i la seva utilització com
a suport a les activitats d'ensenyament-aprenentatge..
* Desenvolupar una actitud reflexiva i crítica davant de l'entorn social i cultural, l'entorn institucional en el
que treballa i davant de la seva pròpia pràctica professional..
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Genèriques
* Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així
com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.
* Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia),
transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries
pròpies de l'especialització cursada.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça
següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts
Continguts temàtics
1. Història de la Filosofia Antiga
1. Plató
2. Aristòtil
2. Història de Filosofia Moderna
1. R. Descartes
2. D.Hume
3. I. Kant
3. Història de la Filosofia Contemporànea
1. F.Nietzsche
2. K.Marx
3. Altres

Metodologia docent
Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Classes teòriques

Explicació bàsica

Tip. agr.

Descripció

Hores

Grup gran (G)

Transmetre la informació bàsica de cada un dels temes.
Exposició magistral fent servir eines de noves tecnologies.

7

Classes pràctiques Analisi i comentari
de text

Grup gran (G)

Analisis i comentaris de textos del autors tractats en el curs

5

Tutories ECTS

Grup mitjà (M) Assessorament
d'especialitat

Preparació
dels continguts
d'especialitat

sobre

la

preparació

dels

continguts

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

Estudi i treball
treballs escrits
autònom individual

Descripció

Hores

Treball escrit sobre un autor o text proposat per el professor

Estudi i treball
Preparació continguts de Preparació dels continguts del temari
autònom individual l'assignatura
o en grup

31
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
treballs escrits
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Treballs i projectes (no recuperable)
Treball escrit sobre un autor o text proposat per el professor
Mostrar organització i claredat en l'eposición escrita del treball

Percentatge de la qualificació final: 40%

Preparació continguts de l'assignatura
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual o en grup
Proves de resposta llarga, de desenvolupament (no recuperable)
Preparació dels continguts del temari
Mostrar que es coneixen els continguts del temari

Percentatge de la qualificació final: 60%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
Bibliografia bàsica
GUTHRIE,W.K.C, Historia de la Filosofia griega, 6 vols, Madrid, Ed. Gredos, 1984-1993
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PEREZ DE TUDELA,J. Historia de la Filosofia Moderna, De Cusa a Rousseau. Madrid, Ed. Akal, 1998
CRUZ, M, Filosofia contemporánea, Madrid, Ed. Taurus, 2002
SAEZ RUEDA, L, Movimientos filosóficos actuales, Madrid, Ed. Trotta, 2001
Bibliografia complementària
ABBAGNANO, N. Historia de la filosofía. Trad. Juan Estelrich & J. Pérez Ballestar. Vol. II, Barcelona:
Montaner y Simón, 1978 (3ª ed.).
COPLESTON, F. Historia de la filosofía. [1958] Trad. Juan Carlos García Borrón.Barcelona: Ariel, 1972.
D'AGOSTINI, F. Analíticos y continentales. Trad. de Mario Pérez. Madrid: Cátedra, 2000.
O'CONNOR, D.J. Historia crítica de la Filosofía occidental. Trad. Néstor Míguez.Buenos Aires: Paidós,
1968.
PARKINSON, G.H.R. (ed.) Routledge History of Philosophy: London/New York, 1993.
Altres recursos
Algunes planes WEB sobre filosofia:
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/index.htm
http://www.infofilosofia.info/index.php http://www.boulesis.com/ http://www.cibernous.com/
http://classedefilosofia.blogspot.com/

4/4
Data de publicació: 21/07/2017
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A
Document generat automàticament a les 1250:00 de 21/07/2017

