
 

 

 

 

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Titulació acadèmica Batxillerat / Grau  
Assignatura 211151 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA ANTIGA    [1G1006] 

Any Primer  Curs 2018-2019 Valor lectiu 5  ECTS 
Període lectiu Anual Hores setmanals 1,5 Cicle Primer 
Professor/a Dr. Antoni Bosch-Veciana Llengua Català 
 
Descripció de l’assignatura:  
 

L'objectiu del present curs és introduir l'alumnat en l'estudi i la comprensió del moviment 

espiritual i cultural que tingué lloc en el món hel·lènic a partir del segle VI aC i que rebé el 

nom de filosofia. Avesats com estaven els homes i les dones a llegir el món a través dels 

cants homèrics, de les creacions hesiòdiques i de les escenificacions tràgiques i còmiques, 

ara, enduts pel seu encuriosiment, s'adreçaven, guiats pel logos, a la recerca d'una 

fonamentació última de la realitat que la naturalesa els brindava i les relacions humanes a 

la polis els revelaven. Aquells homes i aquelles dones de la mediterrània hel·lènica 

aprengueren a llegir el món des d'una òptica crítica i racional, emmarcada, això sí, en una 

profunda i rica vida espiritual i cultural –una manera de viure oberta a l'esperit– que aquest 

curs pretén mostrar a través de la presentació dels seus autors i dels seus corrents principals 

de pensament. 

 

 
 
Temari abreujat: 

 

1. Introducció. La noció de filosofia i de filosofia antiga. 

2. Els orígens de la filosofia occidental. 

3. Els inicis jonis del pensament racional. L'escola de Milet. 

4. La contribució de la Magna Grècia a la filosofia: el pitagorisme. 

5. Base i tensió de tota la filosofia occidental: Heràclit i Parmènides. 

6. La filosofia a l'àgora d'Atenes: Els sofistes i Sòcrates. 

7. La filosofia a l'Acadèmia d'Atenes: Plató. 

8. La filosofia al Liceu d'Atenes: Aristòtil. 

9. La filosofia a l'època hel·lenística. 

10. La filosofia platònica a Roma en el s. III: Plotí i el neoplatonisme. 

11. Conclusió. La filosofia, manera de viure oberta al logos i a l'esperit. 
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