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Informació general de l'assignatura

Denominació HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC

Codi 100127

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Història (R 2015) 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació PASOLA TEJEDOR, ANTONI DE PADUA

Departament/s HISTÒRIA DE L'ART I HISTÒRIA SOCIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Aquest curs, degut al possible manteniment de la situació pandèmica, hem de
contemplar dos possibles escenaris bàsics. 

Un primer seria el d'un curs normal un cop superada la pandèmia. En aquest cas, la
docència es distribuiria entre 60 Hores presencials (físiques) i 90 hores No
Presencials de treball autònom de l'alumne. 

L'altre escenari a contemplar seria el que preveuen les darreres instruccions del
PROCICAT en cas de mantenir-se aquesta pandèmia (instruccions de juny 2021 que
poden variar segons els esdeveniments). En aquest escenari es podrien fer 30 Hores
Presencials (físiques), i 30 Hores No Presencials (virtualitzades), bé en format de
classe síncrona transmesa via videoconferència, designació d'exercicis a fer durant
l'horari de classe, indicació de lectures a fer o visionat de materials. Juntes, les hores
amb presència física i les virtualitzades sumarien les 60 hores presencials (40%) d'un
curs normal. En el cas de virtualització parcial o total, el correu electrònic a través del
campus virtual o eines com el fòrum prendran un major protagonisme en el diàleg
professor-alumne. 

En les 60 hores presencials s'integrarien les pràctiques que poden ser: debats,
comentaris de text, visites a arxius i/o exposicions, visionat i comentari de pel•lícules
i/o documentals, explicació i tècniques de treball científic, etc. 
Les 90 hores restants (60%) per completar les 150 hores que impliquen el 6 crèdits
seran de treball autònom de l'alumne . 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i castellà. 

Es poden facilitar materials en anglès, francès i italià.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Distribució de crèdits Crèdits teòrics, 3; pràctics, 3. 

Avaluació: 
4 informes sobre lectures tractades a classe (15% x 4= 60%) 
2 exàmens parcials sobre el contingut de les explicacions a classe (temps medieval-
modern i temps contemporanis: 15% x 2= 30%) 
Assistència i participació: 10 %.
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

PASOLA TEJEDOR, ANTONI DE
PADUA

antoni.passola@udl.cat 3

RAMON MOLINS, GABRIEL gabriel.ramon@udl.cat 3

Informació complementària de l'assignatura

Aquest apartat conté informació sobre el TEMARI, BIBLIOGRAFIA i PROTECCIÖ DE DADES

 

Contingut (descripció temàtica):

              

Iª PART. PENSAMENT POLITIC MEDIEVAL I MODERN (professor: Dr. Antoni Passola)

A• El pensament Politic medieval: la base cristiana i la seva evolució.

A.1- La irrupció del cristianisme: trencament filosòfic i primacia espiritual en la concepció de la societat

A.2- Sant Agustí, Sant Tomàs d’Aquino i les tensions amb el poder terrenal.

A.3- L’oposició al feudalisme.

B• El Pensament social Modern: avenç de la raó i laïcització en la concepció de la societat.

B.1- Maquiavel vs. More (s. xvi).

B.2- Descartes i el naixement de la filosofia moderna (s. xvii).

B.3- Hobbes, Locke i Rousseau: Les teories del pacte social (s. xviii).

 

IIª PART:  PENSAMENT POLÏTIC CONTEMPORANI (Professor: Dr. Gabriel Ramón)

• Kant, Hegel i el materialisme històric. El pensament social revolucionari.

• Positivisme i liberalisme

• Marxisme

• El pensament de la primera meitat del s. XX: vitalisme i feixisme

• El pensament contemporani: Existencialisme, filosofia analítica i crisi de les esquerres.
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BIBLIOGRAFIA

E. Balladur, Maquiavel en democràcia. La mecànica del poder. Barcelona, L'arquer, 2008.

Y. Belaval (dir.), Historia de la filosofía, Madrid: Siglo XXI, vols. 5, 6 i 7. (Ilust: vol. 6, caps. VII a XII; vol. 7, caps.
III a V)

É. Bréhier, Història de la filosofia, Madrid i Bellaterra: UAB i Tecnos, 2000, Llibre Preliminar i Llibres I-II del segon
volum.

E. Cassirer, Filosofía de la Ilustración, Mèxic: FCE

M. Cohen (ed), Princeton Readings in Political Thought. Essential texts from Plato to Populism. Princeton
University Press, Princeton, New Jersey, 2018.

K. Flasch, El pensament filosòfic a l'Edat Mitjana. D'Agustí a Maquiavel, Santa Coloma de Queralt, Edèndum,
2006.

S. Giner, Historia del pensamiento social. Ariel, 1967 (amb reedicions i ampliacins posteriors).

S. Kline Cohn, Lust for liberty: the politics of social revolt in medieval Europe, 1200 – 1425 ; Italy, France, and
Flanders, Harvard University Press, Cambridge, 2006.

A. Martínez Lorca, "La filosofía medieval. De Al-Farabi a Ockham"; (Descubrir la Filosofía, 18), Madrid, El País,
2015.

G. Reale i D. Antiseri, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, vol. II, Barcelona: Herder.

S. Tarrow, el poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid. Alianza
Universidad, 1997.

E, Vicedo i J. Soldevila, Els moviments socials contemporania. Treball, solidaritat i lluita a les terres de Lleida,
Lleida, Pagès editors, 2015.

 

 

I

Objectius acadèmics de l'assignatura

• Comprendre l'evolució de com els homes han interpretat les maneres en que regulen les seves relacions al llarg
de les èpoques medieval, moderna i contemporània.
• Reconèixer, diferenciar i comparar les diferents perspectives i enfocaments sobre la història del pensament.
• Distingir els diferents nivells de l'anàlisi en la història del pensament.
• Analitzar críticament les interpretacions de la història del pensament social.
• Comprendre i analitzar històricament els textos dels autors clàssics de la història del pensament social.

Competències

CB1 Posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària
general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes
que impliquen coneixements procedents de l' avantguarda del seu camp d'estudi
CB2 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i
posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució
de problemes dins la seva àrea d'estudi
CG2 Identificar la historiografia, el pensament i les tendències més recents de la història, antropologia i / o
arqueologia, així com reconèixer les diferents percepcions sobre un fet històric amb les seves derivacions
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ideològiques i ètiques.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Contingut (descripció temàtica):

             1ª PART: pENSAMENT SOCIAL MEDIEVAL I MODERN    (Professor: Dr. Antoni Passola)
• El pensament social medieval: la base cristiana i la seva evolució.

- La irrupció del cristianisme: trencament filosòfic i primacia espiritual en la concepció de la societat.

- Sant Agustí, Sant Tomàs d’Aquino i les tensions amb el poder terrenal.

- L’oposició al feudalisme.

• El Pensament social Modern: avenç de la raó i laïcització.

- Maquiavel vs. More (s. xvi).

- Descartes i el naixement de la filosofia moderna (s. xvii).

- Hobbes, Locke i Rousseau: Les teories del pacte social (s. xviii).

 

             2ª PART: PENSAMENT SOCIAL CONTEMPORANI   (Professor: Dr. Gabriel Ramon)

• Kant, Hegel i el materialisme històric. El pensament social revolucionari.

• Positivisme i liberalisme

• Marxisme

• El pensament de la primera meitat del s. XX: vitalisme i feixisme

• El pensament contemporani: Existencialisme, filosofia analítica i crisi de les esquerres.

Eixos metodològics de l'assignatura

Activitats formatives :

• 1. Lectura , reflexió i anàlisi dels materials de l'assignatura : textos, articles científics , obres d'art i mapes

• 3. Cerca, gestió , integració i interpretació de material escrit , audiovisual, cartogràfic o plàstic

• 5. Exposició escrita en forma d'assaig argumentatiu o ressenya

• 8. Elaboració d'esquemes , resums i / o mapes conceptuals

• 14. Elaboració de preguntes per a l'anàlisi Metodologies docents :

• 8. Instrucció programada a través de materials docents i manuals

• 6. Aprenentatge a partir de l'anàlisi i de la reflexió sobre materials docents , textos històrics, articles científics ,
audiovisuals i cartografia

• 5. Planificació, guia i acompanyament en l'elaboració i presentació de treballs i informes

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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Bloc 1: De sant Agustí a Maquiavel (setmanes 1-3)

Bloc 2: De la raó d'estat a la il·lustració (setmanes 4-7)

Bloc 3: L'afiançament de l'estat burgès (setmanes 8-11)

Bloc 4: Capitalisme i dissidències (setmanes 12-14)

Sistema d'avaluació

L'avaluació continuada consistirà en l'elaboració de quatre treballs (dos per cada part del curs) d'entre 7-10 pàgines
sobre algun dels temes tractats (15% x4) i dos exàmens parcials (pensament medieval i modern, per un cantó, i
pensament contemporani, per un altre) sobre allò tractat a classe (15%x2). L'avaluació es completa amb un 10%
d'assistència amb participació activa.
Caldrà una nota mínima de 3'5 en l'avaluació mitjana d'informes, així com en la nota de cada examen per aprovar el
curs. No arribar a aquesta nota en els exàmens o en la mitjana dels informes de cada part del curs inhabilita per
aprovar el curs.

Descobrir-se plagi o còpia tindrà greus conseqüències i sempre repercutirà en la nota. En el cas dels informes,
aquells que arribin a una quarta part copiada serà avaluat amb 0 punts i la mitja aritmètica dels 3 informes (inclòs
l'avaluat amb 0 punts) es veurà reduïda en 1 punt. En el cas de l'examen, cada pregunta copiada serà avaluada
amb 0 punts i es restarà 1 punt a la nota total de l'examen. En tots dos casos es mantindrà la nota mínima de
3'5 punts per calcular la nota final del curs.

Valoracions com la participació a classe i intervenció en els debats i comentaris d'articles i dossiers objecte
d'anàlisi serviran en gran mesura per arrodonir, pujar o compensar la nota. L'assistència passiva (no participativa)
no avaluarà.

L’alumnat que combini els estudis amb una feina a temps complet o a temps parcial els horaris de la qual
coincideixin amb els de les classes té dret a demanar avaluació alternativa en un termini de 5 dies des del
començament del semestre. En el cas d'aquesta assignatura consistirà en l'entrega de dos treballs que
compararan, cadascun d'ells, dos obres o textos clàssics del pensament polític, material consensuat amb cada un
dels professors per abastar tant el període medieval i modern com el contemporani. Per a més informació, envieu
un correu electrònic a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Lletres. Passats
els primers cinc dies de classe sense avisar de voler fer l'avaluació alternativa, l'única opció serà la d'avaluació
continua ja presentada en el primer paràgraf d'aquesta secció.

 

Bibliografia i recursos d'informació

E. Balladur, Maquiavel en democràcia. La mecànica del poder. Barcelona, L'arquer, 2008.

Y. Belaval (dir.), Historia de la filosofía, Madrid: Siglo XXI, vols. 5, 6 i 7. (Ilust: vol. 6, caps. VII a XII; vol. 7, caps.
III a V)

É. Bréhier, Història de la filosofia, Madrid i Bellaterra: UAB i Tecnos, 2000, Llibre Preliminar i Llibres I-II del segon
volum.

E. Cassirer, Filosofía de la Ilustración, Mèxic: FCE

M. Cohen (ed), Princeton Readings in Political Thought. Essential texts from Plato to Populism. Princeton
University Press, Princeton, New Jersey, 2018.

K. Flasch, El pensament filosòfic a l'Edat Mitjana. D'Agustí a Maquiavel, Santa Coloma de Queralt, Edèndum,
2006.

S. Giner, Historia del pensamiento social. Ariel, 1967 (amb reedicions i ampliacins posteriors).
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S. Kline Cohn, Lust for liberty: the politics of social revolt in medieval Europe, 1200 – 1425 ; Italy, France, and
Flanders, Harvard University Press, Cambridge, 2006.

A. Martínez Lorca, "La filosofía medieval. De Al-Farabi a Ockham"; (Descubrir la Filosofía, 18), Madrid, El País,
2015.

G. Reale i D. Antiseri, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, vol. II, Barcelona: Herder.

S. Tarrow, el poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid. Alianza
Universidad, 1997.

E, Vicedo i J. Soldevila, Els moviments socials contemporania. Treball, solidaritat i lluita a les terres de Lleida,
Lleida, Pagès editors, 2015.
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