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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 11419 - Qüestions Constitutives de la Teoria del Coneixement Modern i
Contemporani / 1

Titulació Màster Universitari de Filosofia
Crèdits 6
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

09:30 10:00 Dimecres 20/02/2019 29/05/2019 BC12
12:00 13:30 Dimecres 20/02/2019 29/05/2019 BC12Joan Lluís Llinàs Begon

jlluis.llinas@uib.es
10:00 12:00 Dimarts 04/06/2019 25/06/2019 BC12

Contextualització

Aquesta assignatura forma part del mòdul de filosofia teorètica, i pertany a la secció de teoria del coneixement.
Està estretament lligada a l’assignatura “Lectures actuals de la teoria del coneixement”. L’objectiu de
l’assignatura és abordar la gènesi històrica de la teoria del coneixement contemporània, analitzant com es
configuren alguns dels principals problemes a la modernitat.

Requisits

Recomanables
És recomanable cursar, per completar la secció de teoria del coneixement, l’assignatura “Lectures actuals de
Teoria del Coneixement”

Competències

Específiques
* C8. Conèixer, de forma detallada i exhaustiva, aspectes concrets dels temes i línies de discussió a l’àmbit

de la teoria del coneixement .
* C9. Conèixer, amb profunditat i rigor, la terminologia filosòfica especialitzada relativa a la teoria del

coneixement .
* C12. Organitzar informació obtinguda de fonts documentals, primàries i secundàries, i de bases de dades. .

http://www.uib.cat/personal/ABDEzNjM
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* C13. Aplicar els coneixements i les tècniques apreses a la formació autònoma .

Genèriques
* C5. Resoldre els problemes i les dificultats que sorgeixen durant l’elaboració d’un estudi acadèmic dintre

de l’àmbit de la filosofia .

Transversals
* CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base de ser originals en el desenvolupament i/

o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca .

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

El programa està dividit en 4 temes, que configuren una introducció històrica al problema de l’escepticisme
en la primera modernitat, tema clau per entendre les reflexions contemporànies sobre teoria del coneixement.

Continguts temàtics
1.. El problema del coneixement

El problema del coneixement a l'inici del pensament modern. Anàlis de la interpretació de
Cassirer.

2.. La recuperació de l'escepticisme antic
Michel de Montaigne. Lectura de l'Apologia de Ramon Sibiuda

3.. La refutació de l'escepticisme
René Descartes. Lectura de les Meditacions Metafísiques

4.. La crítica del fonamentalisme
David Hume. Lectura de la Investigació sobre l'enteniment humà

5.. Projeccions contemporànies
Els reptes escèptics a l'ideal il·lustrat. Externalismeiinternalisme. Escepticisme i concepció del
subjecte.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (0,96 crèdits, 24 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Introducció als
temes

Grup gran (G) Exposició per part del professors dels elements necessaris per
a treballar adequadament els textos

6

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Seminaris i tallers Lectura de textos Grup mitjà (M) Comentari i anàlisi dels textos seleccionats per tal de assolir
els objectius prevists a l'assignatura

16

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) Seguiment individual del desenvolupament de l'assignatura 2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (5,04 crèdits, 126 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Lectura de textos Lectura i treball sobre els textos seleccionats 63

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració d'un assaig Les caracterísitiques i la temàtica hauran de tenir el vist-i-plau del professor 63

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Introducció als temes

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Exposició per part del professors dels elements necessaris per a treballar adequadament els textos
Criteris d'avaluació Qualitat de la participació a classe

Percentatge de la qualificació final: 10%

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Lectura de textos

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Comentari i anàlisi dels textos seleccionats per tal de assolir els objectius prevists a l'assignatura
Criteris d'avaluació Qualitat de la participació a classe

Percentatge de la qualificació final: 35%

Tutories

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Seguiment individual del desenvolupament de l'assignatura
Criteris d'avaluació Correcte seguiment del curs i del treball

Percentatge de la qualificació final: 5%

Elaboració d'un assaig

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Les caracterísitiques i la temàtica hauran de tenir el vist-i-plau del professor
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bibliografia és la mínia imprescindible. Al llarg del curs, si escau, s'anirà ampliant

Bibliografia bàsica

FONTS:
M. de MONTAIGNE, “Apologie de Raimond Sebond”, in Les Essais. Édition de Villey-Saulnier, Paris, PUF,
1988, Livre II, chap. 12, pp. 438-604.
R. DESCARTES, Meditationes de Prima Philosophiae, in Oeuvres de Descartes, éd. Adam-Tannery, 11 vols.,
Paris, Vrin, 1996, Vol VII [versió francesa en Vol. IX]
D. HUME, An Enquiry Concerning Human Understanding, ed. Eric Steinberg, Indianapolis/Cambridge,
Hackett Publishing Company, 1993, 2nd ed.
Al llarg de les classes, es podran fer servir traduccions. En la mesura del possible, esacilitaran els textos per
campus extens.

Bibliografia complementària

A. AYER, Hume. Madrid, Alianza, 1988
F. BRAHAMI, Le scepticisme de Montaigne, Paris, PUF, 1997.
J- BROUGHTON, Descartes’s method of doubt. Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2002.
E. CASSIRER, El problema del conocimiento. 4 vols. F.C.E, 1986.
E.M. CURLEY, Descartes against the Skeptics, Harvard University Press, 1978.
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J. MARRADES & N. SÁNCHEZ DURÁ (Eds.), Mirar con cuidado. Filosofía y escepticismo. Valencia,
Pretextos, 1994.
J. NAVARRO REYES, J., Pensar sin certezas. Montaigne y el arte de conversar. Madrid, Fondo de Cultura
Económica, 2007.
R. POPKIN, La historia del escepticismo de Erasmo a Spinoza. Madrid, FCE, 1979.
V. SANFÉLIX, Mente y conocimiento. Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.


