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1. Presentació
Aquesta assignatura pretén familiaritzar a l’estudiant amb les peculiaritats de la reflexió
filosòfica a diferència d’altres formes de discurs, com ara les ciències naturals, les ciències socials, la
història, la medicina, la literatura o el cinema. Per assolir aquest objectiu, combinarem dues
estratègies: (a) reflexionar sobre l'status dels nostres judicis i pràctiques morals com a fil conductor
per reconstruir algunes de les propostes filosòfiques més rellevants des de la modernitat, tant pel
que fa a l'impacte de les tesis defensades com per l'estil de deliberació; i (b) discutir alguns textos
on es reflexiona explícitament sobre la especificitat del discurs filosòfic.
2. Temari
1. Descartes i les experiències virtuals.
2. Sensacions i desencantament del món.
3. El contingut dels judicis morals.
4. Motius per actuar.
5. La fortuna moral.
6. Deliberació i conflicte de valors.
7. La dissolució del jo cartesià.
8. El paper del cos i les emocions en la deliberació moral.
3. Organització de les classes
1. Classes teòriques: Presentació del text que s’haurà de discutir detalladament en la classe
pràctica següent.
2. Classes pràctiques:
a. Habitualment, les classes pràctiques consistiran en la discussió del text presentat en
la classe teòrica precedent.
b. Els estudiants redactaran 4 textos de 500 paraules tot contestant a algunes de les
preguntes que s'hagen discutit a clase, i hauran d'assistir almenys a 8 classes
pràctiques.

4. Avaluació
1. Crèdits teòrics (70 % de la nota): S’avaluaran mitjançant un exercici que constarà de dues
parts: (a) comentari de text (fins 5 punts) i (b) dues preguntes breus (fins 3 punts). Per
aprovar l'assignatura cal obtenir almenys quatre punts a l'exercici teòric.
2. Crèdits pràctics (30 % de la nota): Per avaluar els crèdits pràctics, és imprescindible assistir a
2/3 de los classes pràctiques. Els crèdits pràctics s'avaluaran a partir de la participació a
l'aula i dels textos que s'hi presenten.
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