
                                                             

 

Informació assignatures Grau Antropologia i Evolució Humana 

Assignatura: PENSAMENT FIL·LOSÒFIC I CIENTÍFIC CONTEMPORANI 

Descripció 

 

L'assignatura Pensament filosòfic i científic contemporani es centra, principalment, 

en el pensament filosòfic i científic de finals del segle XIX fins a l'actualitat. Es 

posarà especial atenció en els problemes filosòfics i científics clau que articulen 

aquest període de la història, procurant establir un diàleg entre els diferents 

pensadors i escoles implicades. Emfatitzarem alhora la relació crítica existent amb 

la modernitat posada en qüestió o transformada en noves aportacions des de les 

diferents vessants filosòfiques tradicionalment confrontades. Es cercarà emfatitzar 

la vitalitat de la filosofia en la seva relació amb la nostra contemporaneïtat, amb els 

problemes de la nostra actualitat però en relació amb la llarga tradició filosòfica. 

Procurarem establir vincles transversals amb tota la història del pensament 

científic i filosòfic així com amb altres tradicions disciplinars teòriques afins, 

procurant alhora mostrar la significació social i cultural de la filosofia 

contemporània avui.  

Objectius i competències 

Entre els objectius principals de l'assignatura destaca mostrar les transformacions 

de la racionalitat moderna en relació a les propostes aportades pels pensadors i les 

escoles que pertanyen a la nostra contemporaneïtat. 

  

Un segon objectiu rellevant serà atendre a l'impacte social i cultural, així com les 

vinculacions transversals amb altres àmbits, de les aportacions filosòfiques i 

científiques en la forma de veure i viure el món que avui coneixem des de la nostra 

actualitat.  

 

Altres objectius específics de l'assignatura són:  



 Assenyalar els elements comuns de la crítica a la raciolanitat dels 

anomenats "mestres de la sospita". - Valorar el paper de la sospita en el 

"sentit comú" del segle XX.  

 Obtenir una visió panoràmica de la importància de la reflexió sobre el 

llenguatge i sobre els coneixements científics en la filosofia del segle XX.  

 Reconèixer el que hi ha de nou i de continuïtat en la revalorització de la 

metafísica.  

 Indicar l'aportació de l'Escola de Frankfurt en el paper crític i 

transformador de la filosofia.  

 Comprendre les aportacions de l'estructuralisme respecte a la 

fenomenologia i l'existencialisme.  

 Ressaltar els desplaçaments de la concepció del subjecte en el post-

estructuralisme.  

 Conèixer els darrers pensadors actuals i les corrents filosòfiques i 

científiques vigents.  

 

Aquests objectius, així com l'enfocament que se li vol donar a la matèria que 

aborda l'assignatura, estan en funció de treballar la capacitació de l'estudiant en 

les següents COMPETÈNCIES:  
 

 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una 
àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar 
a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns 
aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp 
d'estudi. 

- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants 
(normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una 
reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 

- Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües 
oficials de la URV-UOC. 

 - Aprendre a aprendre. 

 - Saber contextualitzar i integrar els coneixements de l'Antropologia i Evolució 
humana en el conjunt de les ciències humanes i socials des d'una mirada 
interdisciplinària. 



 

Continguts 

Els continguts de l'assignatura es vertebren al voltant de les següents unitats:  

 

 Mòdul 1. Els límits de la racionalitat il·lustrada.  

 Mòdul 2. Llenguatge i veritat.  

 Mòdul 3. El problema del sentit.  

 Mòdul 4. El problema de les transformacions socials.  

 Mòdul 5. El problema de la diferència. 

 Mòdul 6. El problema de l'expressió. 

 Mòdul 7. Algunes idees sobre ciència i tecnologia al segle XX. 

 

Materials i bibliografia 

Consulta dels materials de què disposa l'assignatura 

Material Suport 

Pensament filosòfic i científic contemporani PDF 

Pensament filosòfic i científic contemporani Web 

Materials i eines de suport 

1. el manual de l'assignatura com a base i punt de partida 

2. alguns textos dels filòsofs estudiats 

3. bibliografia secundària que poden servir de referència 

4. tot el que junts compartim i discutim a l'aula 

Bibliografia i fonts d'informació 

La bibliografia recomanada per a cada mòdul s'anirà comentant al llarg del curs. 

Es poden tenir en compte, però, les següents lectures de suport o preparatòries: 

a. Obres de consulta i referència filosòfica generals: 

 Martínez Marzoa, Felipe, Historia de la Filosofía Ii II, Istmo, 1994. Es tracta 

d'una història "filosòfica" de la filosofia, amb un fil molt consistent. Aclareix 

a fons la relació entre Grècia i la modernitat. 



 Bréhier, E., Història de la filosofia (3 vol.), UAB, 199  , (PUF, 1981). És una 

referència clàssica, de gran abast i més aviat informativa. Manté 

bibliografies actualitzades. 

 Châtelet, F., Historia de la filosofía, Ideas, doctrinas, (4 vol.), Espasa-Calpe, 

1976, (Hachette, Pluriel, 8 vol., 1973). Molt recomanable! 

b. Per tenir una visió sintètica de què és la filosofia: 

 Châtelet, F., Una historia de la razón. Conversaciones con Émile Noël, Pre-

Textos, 1998 (Seuil, 1992) - És un llibre que recull una sèrie de converses 

radiofòniques sobre filosofia, dirigides a no-filòsofs. El resultat és excel·lent, 

perquè aconsegueix ser totalment assequible sense perdre ni interès ni 

rigor. 

 Pardo, J. L., La metafísica. Preguntas sin respuesta y problemas sin solución, 

Montesinos, 1989. - Breu i interessant introducció a la metafísica, com a 

forma en què s'ha desplegat el pensament filosòfic al llarg dels seus primers 

vint o vint-i-cinc segles. És molt útil per entendre què ha passat al s. XX. 

c. Per a tenir una idea de conjunt del s.XX: 

 D'Agostini, Franca, Analíticos y continentales. Guía de la filosofía de 

los últimos trienta años, Cátedra, 2000. 

 Izuzquiza, I.: Caleidoscopios. La filosofia occidental en la segunda mitad del 

siglo XX, Madrid,Alianza,2000. 

 Vidarte, F. J. Rampérez, J. F: Filosofías del S.XX, Madrid, Sintesis, 2005. 

 Muñoz, J. (ed.), Diccionario Espasa de Filosofia, Madrid, Espasa Calpe, 2003.  

 Villacañas Berlanga, José Luis (1997). Historia de la filosofia contemporánea 

/ José Luis Villacañas Berlanga. Madrid : Akal, 1997. ISBN: 8446007037  

 Delacampagne, Christian (1999). Historia de la filosofía en el siglo XX / 

Christian Delacampagne traducción de Gonçal Mayos. Barcelona : Península, 

1999. ISBN: 8483072084  

 Pardo, José Luis (2001). Estructuralismo y ciencias humanas / José Luis 

Pardo. Madrid : Akal, cop. 2001. ISBN: 8446014858 

 

 

Requisits 

No hi han requisits previs per aquesta assignatura. 



 

Avaluació 

Model d´avaluació 

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de 

l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, mitjançant 

la realització d'un examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l'AC; per fer 

l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la 

següent: AC + PS o EX. 

Fórmula per obtenir la qualificació final de l'assignatura (FA) 

Fórmula per a obtenir la nota final de l'assignatura: Els estudiants que s'avaluïn de 

la PS: AC 70% - PS 30% Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l'AC) Nota mínima 

PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l'assignatura 

serà la nota obtinguda a la PS). Els estudiants que s'avaluïn de l'EX: AC 35% - EX 

65% Aquest creuament només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota d'EX 

(que ha de ser, com a mínim, de 4). Quan no sigui aplicable el creuament, la nota 

final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. En cas d'AC no aprovada, la nota 

final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. 

 

Avaluació final 

PROVA DE VALIDACIÓ: a partir d'una única pregunta general, es demanarà donar 

compte dels objectius assolits a l'assignatura. 

EXAMEN FINAL:Pels qui, per una raó o una altra, no se sumin al ritme de 

l'avaluació continuada hi haurà un examen final en el qual es valorarà l'assoliment, 

per part de l'estudiant, dels objectius establerts en aquesta assignatura. 

 

 


