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TEMARI
1. Temps i Historia - Kant, Schopenhauer
2. Modernitat: Esplendor del concepte de progrés – Hegel i Marx
3. La lluita pel reconeixement - Hegel i Honneth
4. El malestar en la cultura: Freud
5. La discontinuitat del temps: Benjamin
6. Postmodernitat: l’eclipsi del futur – Lyotard i Fukuyama
7. Transhumanisme i posthumanisme: Haraway i Braidotti
8. El xoc de civilitzacions: Huntington
9. Nostàlgia, Precarietat, Event, Emancipació – Badiou i Rancière
10. Acceleració: Rosa, Avanesian
11. Postdemocràcia, postpolítica i agonística – Mouffe

AVALUACIÓ
L’avaluació es farà sobre dos elements:
A) tres exàmens sobre la matèria explicada i discutida a classe.
B) assistència i participació a classe, i a tutories si escau.
Els exàmens constaran d’un comentari (6 punts) i dues preguntes (2+2 punts). La matèria de cadascun dels tres
exàmens serà la que s’haurà donat a classe abans de la data establerta per realitzar-lo, i ja no entrarà explícitament en
els exàmens posteriors. No es podran usar apunts ni altres materials durant els exàmens.
Data del primer examen: dimecres 10 d’octubre de 2018
Data del segon examen: dimecres 14 de novembre de 2018
Data del tercer examen: dimecres 19 de desembre de 2018
Data de la revaluació: la que indiqui el deganat en el seu moment. Per a accedir a aquesta prova cal haver-se presentat
a les anteriors. Qui no es presenti a un dels tres exàmens haurà de consultar amb el professor les condicions d’una
possible reavaluació.
Els criteris d’avaluació seran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La selecció correcta dels temes a tractar a l’hora de plantejar els problemes de la filosofia de la història;
La claredat argumentativa;
La utilització adient del vocabulari vinculat a l’assignatura;
La manifestació de la comprensió dels continguts proposats a les classes;
La manifestació de la comprensió dels continguts de les lectures obligatòries;
La correcció de l’estil d’escriptura;
La capacitat de discussió a classe amb el grup i amb els textos.

LECTURES OBLIGATÒRIES
1Kant pp. 18-25 i 46-54
1Schopenhauer, tot
2Hegel pp. 74-77 i 387-395
2Marx-Prólogo tot
2Marx Textos 6-18
3Hegel 245-270
3Kojève 1-14
3Honneth tot
4Freud tot
5Benjamin pp. 18-34
6Fukuyama Introducció,
6Lyotard 4-10
7Haraway, 5-16
7Braidotti, Conclusió
8Huntington, tot
9Rancière tots dos textos
9Badiou tot
10Avanesian, Introducció
11Mouﬀe, tot

