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1. Introducció
El propòsit d'aquest programa és que l'alumne es familiaritze
amb els tòpics, arguments i distincions que articulen la disciplina
filosòfica que dóna títol a aquest mòdul.
El temari proposa una discussió sistemàtica de tals qüestions,
si bé al fil del seu desenvolupament històric, atès que la lectura de
texts clàssics facilita i enriqueix la comprensió del debat
contemporani.
2. Temari
I I. Fonamentalisme i escepticisme: Descartes, Locke i
Hume.
1. Els arguments escèptics.
2. La justificació. De la recerca de la veritat a la recerca
de la certesa.
3. El sorgiment de la Nova Ciència i la Concepció
Absoluta de la Realitat.
4. La identitat numèrica del jo .
5. Causalitat i inducció.
6. Llenguatge i significat.
7. Percepció.

2

II. La resposta transcendental a l'escepticisme: Kant,
Wittgenstein i Brandom.
8. Els arguments transcendentals.
9. Seguir una regla i la forma de vida
10. Els arguments escèptics: proposicions gramaticals i
proposicions empíriques.
11. Objectivitat i pràctica social.
NOTES:
1. Consultar guia completa a pizarra.uv.es
2. Lino SanJuan col.laborarà oficialment en la docència tot impartint
hores teòriques i pràctiques tot vinculant la concepció del jo, el
relativisme cultural, la globalització i la immigració.
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4. Seminaris
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Se celebararan 11 seminaris on s’estudiaran i analitzaran
textos claus sobre els diferents temes exposats a la classe
teòrica. Cadascun dels seminaris serà presentat i dirigit per un
grup 4 ó 5 estudiants. Els temes dels seminaris coincideixen
amb els temes de les classes teòriques.
4. Avaluació

La qualificació final serà el resultat de la suma dels següents
elements
1. Un exercici teòric (55 punts), que s'avaluarà mitjançant un
exercici que constarà de dues parts: (a) un comentari de text i (b)
dues preguntes breus.
2. La participació en les sessions de seminari (35 punts), que
s'avaluarà tot atenent (a) a la participació en un grup de treball que
prepararà una de les sessions del seminari (13 punts), (b) la
redacció d'un breu assaig personal sobre el tema de la sessió de
seminari en la preparació i presentació de la qual haja participat (17
punts, i (c) les intervencions a la resta de les sessions de seminari i
a les classes teòriques (5 punts).- La participació en les sessions de
seminari és imprescindible per avaluar l'assignatura.
3. L'assistència a congressos i conferències (10 punts).
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