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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 10868 - Complement de l'Especialitat de Filosofia 1: El Contingut Científic ... /
21

Titulació Màster Universitari de Formació del Professorat
Crèdits 3
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

19:00 19:30 Dijous 02/09/2019 31/07/2020 Despatx
Professors,
al costat de

la BibliotecaMaría Elena Roig Torres
elena.roig@uib.es 19:00 19:30 Dimarts 02/09/2019 31/07/2020 Despatx

Professors,
al costat de

la Biblioteca

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 adaptació i contextualització de les
esmentats continguts en l'entorn educatiu i social, així com al coneixement de recursos per a l'actualització
científica i docent.

Requisits

Competències

Específiques
* (CE12) 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
socio-ambiental, econòmic i cultural.

http://www.uib.cat/personal/ABjI3MjE5Ng
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* (CE21) Buscar, seleccionar, processar i comunicar informació (oral, escrita, audiovisual o multimèdia)
adaptar-la i utilitzar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de
l'especialitat de Filosofia.

* (CE30) 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.

* (CE45) 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.

Genèriques
* (CG1) 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
* (CG3) 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. CONTINGUTS CIENTÍFICS DE LES MATÈRIES PROPIES DE L' ESPECIALITAT

Filosofia antigua: Plató, Aristòtil

Filosofia Moderna: Descartes, Hume, Kant

Filosofia Contemporànea: Marx, Nietzsche

2. EPISTEMOLOGIA DE LES MATÈRIES DE L' ESPECIALITAT
Epistemologias històriques i actuals

3. HISTÒRIA I DESENVOLUPAMENTS RECENTS DE LES MATÈRIES DE L' ESPECIALITAT
Història i desenvolupament de la materia de Història de la Filosofia

4. PERCEPCIÓ PUBLICA DEL PAPER I L' IMPORTÀNCIA EDUCATIVA DE LES MATÈRIES
DE L'ESPECIALITAT

Estudi de la percepció pública de les materies de l'especialitat dins els medis de comunicació
i xerxes socials actuals

5. VALOR CULTURAL I FORMATIU DE LES MATÈRIES DE L'ESPECIALITAT
Estudi de les possibilitats i abast de les materies de l'especialitat en realció al seu valor cultural
i formatiu

6. FONTS DE LA INFORMACIÓ PER L'ACTUALITZACIÓ CIENTÍFICA EN LES MATERIES
DE L'ESPECIALITAT

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Recerca de les fonts dins les xerxes socials actuals per l'actualització científica en les materies
de l'especialitat

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (0,72 crèdits, 18 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) Participació activa en les classes teòriques. 18

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 Aula digital.

Activitats de treball no presencial (2,28 crèdits, 57 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom en grup

Estudi i treball autònom en
grup

Realització d'una unitat didàctica interdisciplinar. 37.5

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi i treball autònom
individual o en grup

Realització d'activitats de reflexió i d'opinió. 19.5

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

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives (no recuperable)
Descripció Participació activa en les classes teòriques.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 15%

Estudi i treball autònom en grup

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Realització d'una unitat didàctica interdisciplinar.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50%

Estudi i treball autònom individual o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Carpeta d'aprenentatge (no recuperable)
Descripció Realització d'activitats de reflexió i d'opinió.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 35%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

El professor anira proporcionant la literatura cinetífica necessària durant les sessions

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/
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http://classedefilosofia.blogspot.com/


