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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 nit de Copèrnic.
8. L'objectivitat dels valors i de la ciència.
9. El refugi de la claredat.
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 formaran grups de 4-5 persones per preparar un tema de llur elecció,
encara que vinculat al temari, que presentaran conjuntament en les classes
pràctiques finals del curs.

4. Avaluació
1. Crèdits teòrics (fins 8 punts): 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).- Es podrà
substituir l’exercici teòric per la redacció supervisada d’un assaig. Per aprovar l'assignatura
cal obtener almenas Quatre punts a l'exercici teòric.
2. Crèdits pràctics (fins 2 punts): s’avaluaran per la participació en les classes pràctiques i i el
treball que finalmente s’elabora sobre el tema triat per cada grup.
5. Bibliografia bàsica
Corbí, J. E. (2003), Un lugar para la moral, Madrid, Antonio Machado Editores.
Corbí, J. E. (en prensa), 'El refugio de la claridad', Análisis Filosófico.
Putnam, H. (1994), Cómo renovar la filosofía, Madrid, Cátedra.
Rabossi, E. (2009), En el comienzo Dios creo el canon: biblia berolinensis, Barcelona, Gedisa.
Stroud, B. (2003), La búsqueda de la realidad, Madrid, Síntesis (cap. 1).
Vega, Jesús (en prensa), 'El 'estado de excepción' de la filosofía', Análisis Filosófico.
Williams, B. (2000), 'Philosophy as a Humanistic Discipline' Philosophy 75, pp. 477-496.
Williams, B. (2002), Verdad y veracidad, Barcelona, Gedisa (caps. 1, 2 y 10)

