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Professorat:
Responsable: Jordi Casasampera
Correu electrònic: 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: Hermenèutica, Platonisme i Modernitat, de la Societat
Catalana de Filosofia de l’Institut d’Estudis Catalans, de la International Plato Society i del
Centre d’Estudis Carles Cardó. 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:
Obtenir una visió de conjunt de la història de la filosofia.
Introduir-nos en les preguntes, els temes i els conceptes essencials de la filosofia.
Aprofundir en el pensament d’alguns dels autors més rellevants d’aquesta història.
Establir un diàleg entre els autors estudiats i l’actualitat.
Llegir directament els textos dels autors.
Comentar de manera grupal els textos llegits.
Practicar el diàleg filosòfic.

Programa de l’assignatura:
El raonar filosòfic, que és sempre un enraonar, un dialogar, 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.
* Per tal de trobar un equilibri entre visió de conjunt, aprofundiment i diversitat, en cada any
acadèmic es modificarà aproximadament un 30% del contingut del programa.
1. Els orígens de la filosofia a Grècia
2. Plató i la tensió entre filosofia i ciutat [NOU]
3. La filosofia grega a Roma: Sèneca [NOU]
4. Descartes i la fonamentació del saber [NOU]
5. La filosofia alemanya, de Kant a Hegel [NOU]
6. Hannah Arendt, una pensadora del segle XX

Avaluació:
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 punts)
i el treball final (3 punts).

Bibliografia:
Els fragments dels autors a treballar en cada tema seran facilitats pel professor en pdf.
Per referències generals, vegeu REALE & ANTISERI, Historia del pensamiento filosófico y
científico, Herder.

Ruta: U/Docència/Plans estudi/manteniment del la ment i del cos

