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PROFESSORAT 
 

 
Professorat responsable:  

 
Jordi Casasampera (jordicas@yahoo.com) 

Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona. L’any 2001 se li concedeix el Premi 
Extraordinari de Llicenciatura i el 2010 el de Màster. Del 2001 al 2010 combina els estudis en 
filosofia i humanitats amb els estudis en interpretació teatral, dramatúrgia i direcció escènica. 
És membre del grup de recerca EIDOS: Platonisme i Modernitat, de la Societat Catalana de 
Filosofia i de la International Plato Society. A més de la docència al Diploma en Ciència, 
Tecnologia i Societat de la UPC, és professor de Filosofia a la UNED i a l’Escola Augusta de 
Barcelona. És també professor d'interpretació teatral a l'Estudi Nancy Tuñón – Jordi Oliver. 
  

 
 

COMPETÈNCIES DE L'ASSIGNATURA 
 

El raonar filosòfic -que és sempre un enraonar (dialégein)- ens ajuda a aclarir la nostra situació en el món. Llegint i enraonant amb els 

autors que ens han precedit i que han conformat el nostre món cultural, trobarem camins de resposta a les preguntes essencials de la 

vida humana.  

 

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA 
 

 

El curs combinarà les explicacions del professor amb el comentari en grup de diversos textos sel·leccionats. En cada curs es modifica com 

a mínim un 30% del contingut del programa:  

1. La filosofia grega de Tales a Plató 

2. Aristòtil i la sistematització de la filosofía 

3. El xoc entre filosofia i revelació * 

4. La idea d'home en el renaixement * 

5. Del món tancat a l'univers infinit 

6. Els fonaments de l'estat modern * 

7. Evolució i crisi del projecte il·lustrat 

8. Hannah Arendt, Àgnes Heller, Simone Weil. Les dones i la filosofia al segle XX * 

 

* Temes nous respecte del curs 21-22. 
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ  
 
Es consideren aprovats els alumnes que assisteixin al 80% de les classes (5 punts).  

La resta de puntuació s’obté a través de l’exposició en grup d’una de les lectures del curs (2,5 punts) i del treball final individual (2,5 

punts). 

BIBLIOGRAFIA  

 
Els textos a comentar en cada tema seran facilitats pel professor al campus virtual 

Per a referències generals: G. REALE & D. ANTISERI, Historia del pensamiento filosófico y científico, Ed. Herder 
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