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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20904 - Idees Polítiques
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Joaquín Miguel Valdivielso

Navarro

jvaldivielso@uib.es

15:00h 17:00h Dimecres 13/02/2012 07/06/2012 Despatx

BB10 Edifici

Ramon Llull

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Filosofia Formació Bàsica Primer curs Grau

Contextualització

Aquesta és una assignatura de caràcter bàsic i introductori. Se centra en les grans idees polítiques en el seu
marc històric, social, econòmic i cultural. Combina la visió comprehensiva amb la lectura crítica de textos
clàssics, fent un tractament introductori de la història del pensament polític que es destaquen moments i
pensadors especialment significatius i representatius de les grans tradicions.

Els objectius generals de l'assignatura són

* Identificar les principals teories polítiques
* Analitzar críticament els seus pressupostos, motius i discursos
* Assimilar el vocabulari polític fonamental
* Familiaritzar amb el treball amb textos i fonts històriques
* Fomentar habilitats expositives i comunicatives originals
* Desenvolupar la capacitat crítica i hermeneútica
Pertany a la matèria Filosofia Política (36 crèdits), composta per les següents assignatures:

* Idees Polítiques: semestre 2
* Teoria Social Contemporània: semestre 4
* Filosofia Política: semestre 7
* Teories Actuals de la democràcia: semestre 8
* Ciutadania i drets humans: semestre del 3 al 7 (optativa)
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* Teoria de l'Estat: semestre del 3 al 7 (optativa)

Requisits

Les competències i habilitats adquirides en la formació secundària de batxillerat són suficients per a seguir
l'assignatura.

Recomanables

* Habilitats per a analitzar críticament textos clàssics
* Actitud participativa
* Coneixement bàsic d'història occidental

Competències

De forma sintètica l'assignatura s'orienta que els alumnes puguin

* 2 Identificar els orígens de les idees, conceptes i termes polítics fonamentals.
* 4 Comprendre el sorgiment, desenvolupament i reptes de les institucions i valors democràtics
Desenvolupen:

* 2 La capacitat suficient de lectura comprensiva i crítica de textos canònics de la història del pensament
polític.

* 4 La capacitat suficient d'ús de la terminologia filosòfica política.
* 6 La capacitat suficient de contrastar les idees polítiques amb els seus marcs filosòfics de referència.
* 8 La disposició suficient a la deliberació i l'argumentació oberta.
I assumeixin els valors de

* 2 El compromís cívic.
* 4 La disposició cap al foment dels drets humans i els principis democràtics.
* 6 La disposició cap al reconeixement de l'altre com igual.
D'acord a la llista concreta de competències definida en el pla d'estudis del grau en Filosofia, aquestes
competències es desglossen en els següents identificadors i descriptors:

Específiques

1. 2. Coneixement de les teories i les tècniques de la filosofia en relació amb les qüestions pràctiques i
aplicades, particularment en els àmbits de l'ètica, la vida política, les arts i la tecnociència..

2. 3. Coneixement de la terminologia filosòfica especialitzada i de la bibliografia essencial en filosofia..
3. 4. Capacitat de relacionar les formulacions filosòfiques de diverses èpoques en el seu context històric..
4. 8. Disposició positiva per a avaluar argumentacions oposades, formular i considerar les millors raons

cap a la consecució de consensos..
5. 9. Respecte a la pluralitat d'enfocaments i tradicions en filosofia..
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Genèriques

1. 15. Capacitat de presentar i defensar públicament arguments filosòfics, oralment o per escrit que
permeti aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional..

Continguts

L'assignatura introduïx les grans idees polítiques en el seu marc històric, social, econòmic i cultural, a partir
de tres grans blocs.

Continguts temàtics
I. IDEES POLÍTIQUES CLÀSSIQUES

1. La política en el món homèric
2. L'aparició de l'espai cívic i l'imaginari democràtic grec
3. La renovació del aristocratisme: l'idealisme platònic
4. La teoria política aristotélica
5. El republicanisme romà
6. La teologia política patrística i medieval

II. IDEES POLÍTIQUES MODERNES
1. El neoaristotelisme polític escolàstic
2. Republicanisme humanista del Renaixement: virtut i Fortuna
3. L'Estat absolutista i la sobirania
4. Els drets naturals de l'home en les revolucions liberals
5. Republicanisme il·lustrat i revolució
6. Conservadorisme i contrail.lustració

III. IDEES POLÍTIQUES CONTEMPORÀNIES
1. Capitalisme, socialisme i anarquisme
2. Pensament polític en la era de les catàstrofes
3. Ciutadania, classe social i justícia distributiva en la postguerra
4. Neoliberalisme i neoconservadurisme
5. Multiculturalisme, pertinença i drets col·lectius
6. Feminisme, ecologisme, pacifisme i alterglobalizació

Metodologia docent

Cada tema s'anirà explicant en sessions magistrals en grup gran. Les sessions en grup mitjà es dedicaran a
la lectura de textos o fragments de les fonts històriques en seminaris participatius rotatoris, que els alumnes
s'encarregaran d'obrir el comentari dels textos a partir del significat de termes clau.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Grup gran (G) Coneixement dels continguts i de les fonts bibliogràfiques. Lliçó magistral
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Seminaris i tallers Grup mitjà (M) Capacitat de resolució argumentativa de problemes, disposició al diàleg,
disposició al treball en equip. Aprenentatge basat en problemes a partir de
l'anàlisi i interpretació de textos

Tutories ECTS Grup petit (P) Tutories individuals

Avaluació Grup gran (G) Avaluació Activitats de treball no presencial

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom en grup

Aprenentatge dels continguts i desenvolupament de les competències en habilitats
cooperatives i expositives

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Aprenentatge dels continguts

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40

Classes teòriques 38 1.52 25.33

Seminaris i tallers 18 0.72 12

Tutories ECTS 1 0.04 0.67

Avaluació 3 0.12 2

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom en grup 10 0.4 6.67

Estudi i treball autònom individual o en grup 80 3.2 53.33

Total 150 6 100

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 Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Coneixement dels continguts i de les fonts bibliogràfiques. Lliçó magistral

Criteris d'avaluació
* Identificar els orígens de les idees, conceptes i termes polítics fonamentals.
* Comprendre el sorgiment, desenvolupament i reptes de les institucions i valors

democràtics.
* Demostrar capacitat de lectura comprensiva i crítica de textos canònics de la història

del pensament polític.
* Demostrar capacitat suficient de contrastar les idees polítiques amb els seus marcs

filosòfics de referència
Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Seminaris i tallers

Modalitat Seminaris i tallers

Tècnica Tècniques d'observació (Recuperable)
Descripció Capacitat de resolució argumentativa de problemes, disposició al diàleg, disposició al treball en equip.

Aprenentatge basat en problemes a partir de l'anàlisi i interpretació de textos

Criteris d'avaluació
* La disposició a la deliberació i l'argumentació oberta.
* Tenir capacitat per a identificar i reconèixer els problemes i tensions més importants

de les societats actuals.
* Capacitat de judici crític argumentat en l'anàlisi en les temàtiques polítiques
* Reconeixement de la igualtat de drets i oportunitats i el compromís amb el medi

ambient.
Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Tutories ECTS

Modalitat Tutories ECTS

Tècnica Tècniques d'observació (Recuperable)
Descripció Tutories individuals

Criteris d'avaluació Seguiment dels continguts de l'assignatura Avaluació

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari B
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Avaluació

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Avaluació Activitats de treball no presencial

Criteris d'avaluació Estudi i treball autònom individual o en grup Proves de resposta llarga, de desenvolupament

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 70% per l'itinerari B

Estudi i treball autònom individual o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Aprenentatge dels continguts

Criteris d'avaluació
* Identificar els orígens de les idees, conceptes i termes polítics fonamentals.
* Comprendre el sorgiment, desenvolupament i reptes de les institucions i valors

democràtics.
* Demostrar capacitat de lectura comprensiva i crítica de textos canònics de la història

del pensament polític.
* Demostrar capacitat suficient de contrastar les idees polítiques amb els seus marcs

filosòfics de referència.
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Durant el curs s'especificaran la bibliografia bàsica i les lectures obligatòries que es treballaran en les sessions
tipus seminari en grup mitjà.

Bibliografia bàsica

Bibliografia complementària

BERMUDO, J.M., Filosofía Política (3 vol.), Ed. Del Serbal, 2001.
SABINE, G.; Historia de la teoría política, FCE, 1996.
TOUCHARD, J.; Historia de las ideas políticas, Tecnos.
VALLESPÍN, F. (ed.); Historia de la teoría política, Alianza.
HAMPSHER-MONK, I.; Historia del pensamiento político moderno. Ariel, 1996.
ANDERSON, P.; Spectrum. De la derecha a la izquierda en el mundo de las ideas, Akal, 2008.

Altres recursos


