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1. DADES BÀSIQUES 

 
PROFESSORAT 
 

 
CONTACTE 

 
Fernando Soler Álvarez. 

Departament de Filosofia  
 
 

 
solerf@valencia.edu 

 
Curs: segon 
Horari:  
Dia: dimecres del primer quadrimestre 
Hora: 9.30 a 12h 
Idioma en que s’imparteix l’assignatura: castellà 
 
2.- BREU DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA 
Esta assignatura està dedicada a la Història de la Filosofia. Com a assignatura de formació bàsica té per 
objectiu que els estudiants es familiaritzen amb la naturalesa de la Història de la Filosofia, amb les 
dificultats de la seua investigació científica i amb el benefici que comporta per a l'estudi i el 
coneixement en general. El curs ofereix un panorama general i, en particular, un recorregut pels 
episodis principals de la història de les idees de l’època moderna. 
 
3.- RESULTATS DE L’APRENENTATGE 
1. Comprendre que la Història de la Filosofia s'ocupa de la imatge que l’esser humà ha tingut de si 
mateix i de la influència que eixa imatge ha tingut sobre la seua existència. 
2. Entendre quina relació té el pensament amb altres dimensions de la cultura. 
3. Identificar les etapes principals de la història del pensament i les transformacions que conduïxen 
d'una a una altra. 
4. Entendre les principals transformacions del pensament com a canvis relatius a la visió per part de 
l’esser humà de què és verdader, valuós o obligatori per a ell mateix i en què consistix ser-ho. 
 
4.- TEMARI 
 

Tema 1.- Qüestions introductòries  
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a.- Aproximació al pensament premodern  

b.- Caracterització del pensament modern.  

c- Definició de la modernitat (Weber) 

 

Tema 2.- Crisi i escepticisme: Montaigne  

a.- L'escepticisme en el coneixement.  

b.- L'escepticisme en la moral i en la religió.  

c.- L'escepticisme en la religió 

 

Tema 3.- La superació de l'escepticisme en Descartes  

a.- El problema del mètode.  

b.- El problema de la metafísica. 

 

Tema 4.- Concepte d'Il·lustració  

a.- Què és Il·lustració? (Kant) 

 

Tema 5.- La cara triomfant de la modernitat: “la bresca liberal”, “la mà invisible” i “la insociable 

sociabilitat” silencien la “crítica de la societat civil” (Mandeville, Smith i Kant enfront de Rousseau)  

 

Tema 6.- Kant: raó teòrica, raó pràctica i raó teoricopràctica 

Raó teòrica:   a) l'idealisme transcendental kantià 

   b) naturalesa i estructura de la Crítica de la Raó Pura 

   c) sensibilitat, enteniment i raó. 

Raó pràctica: a) plantejament moral kantià 

   b) l'imperatiu categòric 

Raó teoricopràctica: a) judici estètic i judici teleològic 

5- METODOLOGIA DOCENT 
 
Classes presencials: hi haurà dues hores de classes teòriques, impartides pel professor i en la quals 
podran participar activament els estudiants. 

 
 
6.- REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
 
REFERÈNCIES BÀSIQUES 
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