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Descripció de l’assignatura:
Aquesta assignatura vol fer una presentació general de la filosofia i del seu concepte.
Reflexionarem sobre el seu naixement, les disposicions que la impulsen, la seva
història i les formes que ha pres al llarg dels segles, així com sobre els seus objectes,
els seus problemes, els seus mètodes i les seves formes d’exposició. Considerem
especialment rellevants les seves connexions i diferències amb el mite que la
precedeix i amb la teologia que l’acompanya des dels seus inicis, i que es transforma
enterament amb el cristianisme. Molts filòsofs es distingeixen precisament per la
manera en què es defineixen ‒positivament, negativament‒ respecte d’aquest punt. La
problemàtica que planteja “l’objecte” de la filosofia resulta, per altra banda,
especialment clara des de la seva diferència amb la ciència moderna. La filosofia, com
a “pensament”, posa sobre la taula la qüestió dels seus diversos “modes” (simbòlic,
conceptual, etc.) i, en darrera instància, la de la condició humana en si mateixa.
 
Temari abreujat:
 
UNITAT 1: Remarques inicials
 
Tema 1: Observacions inicials a la “introducció a la Filosofia”.
 
Tema 2: La “grecitat” o “hel•lenitat” de la Filosofia.
 
Tema 3: Filosofia: aproximació etimològica. Saviesa divina i insuficiència de la
Filosofia.
 
UNITAT 2: Filosofia i món de l’ésser humà
 
Tema 4: Filosofia i món del treball. Objeccions actuals i de sempre a la Filosofia.
 
Tema 5: Filosofia i experiència humana
 
Tema 6: Filosofia i condició humana.
 
UNITAT 3: Aproximació sistemàtica a la Filosofia
 
Tema 7: Filosofia: aproximacions a una definició sistemàtica.
 
Tema 8: Filosofia i ciències.
 
UNITAT 4: Aproximació històrica a la Filosofia
 
Tema 9: Caràcter històric específic de la Filosofia.
 



UNITAT 4: Aproximació històrica a la Filosofia
 
Tema 9: Caràcter històric específic de la Filosofia.
 
Tema 10: Filosofia i mite, Filosofia i teologia cristiana.
 
UNITAT 5: Filosofia i mètode
 
Tema 11: Instruments i mètodes de la Filosofia.
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