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L’actualitat dels pensadors clàssics 
Any acadèmic 2018-19 
 
Resum: 
En bona mesura, els grans problemes, tradicions i termes filosòfics a Occident 
recorren tota la història des de l’antiguitat fins a la contemporaneïtat. Combinant la 
perspectiva temàtica i la cronològica es presentarà l’ambient intel·lectual, el context i 
el llenguatge amb què han aparegut les gran inquietuds filosòfiques de de la Grècia 
clàssica fins als nostres dies. 
 
PROFESSOR: Dr. Tomeu Sales Gelabert 

Professor ajudant doctor de l’àrea de Filosofia Moral 
Departament: : Filosofia 
Despatx: BB14 
Edifici: Ramon Llull 
Tel.: 971 25 99 23 
@: tomeu.sales@uib.es  

TUTORIES: 
 
A convenir amb el professor 
 

 
Durada: 20 hores. Del 9 de novembre al 3 de desembre de 2018. 
 
Idioma: Català 
 
Objectius: 

1.   Aproximar als principals problemes filosòfics a partir dels pensadors clàssics. 
2.   Introduir a la terminologia elemental de la tradició filosòfica occidental. 
3.   Fomentar l’ús de la raó crítica. 
4.   Distingir els principals àmbits de coneixement filosòfic. 

 

Continguts: 

 TÍTOL DATA 

1 L’inici de la reflexió filosòfica 09/11/2018 

2 Coneixement i justícia segons Plató 12/11/2018 

3 La felicitat segons Aristòtil 14/11/2018 

4 Déu i l’home 16/11/2018 

5 La mirada moderna 19/11/2018 

6 La filosofia de la Il·lustració 21/11/2018 
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7 La filosofia de la sospita 23/11/2018 

8 Pensar després del totalitarisme 28/11/2018 

9 La filosofia avui 30/12/2018 

10 Conclusions i recomanacions 03/12/2018 

 

Activitats: 
1. Lliçons de format expositiu dels continguts principals 
2. Discussió dirigida sobre un problema concret, relatiu a la lliçó, per sessió 
3. Comentari en comú de fragments de textos filosòfics 

 

Criteris d’avaluació: 

Realitzar un assaig voluntari sobre una qüestió filosòfica segons les orientacions del 
professor o bé una fitxa de preguntes per avaluar la comprensió dels objectius i 
continguts desenvolupats al llarg del curs. 
 

Bibliografia de referència: 
Al llarg del curs es donaran referències sobre els autors comentats i especialment 
sobre manuals introductoris a la historia de la filosofia. A títol merament orientador es 
suggereixen els següents:  
 
DROIT, ROGER-POL, Vivir hoy. Con Sócrates, Epicuro, Séneca y todos los demás, 

Paidós,2012 
LARRAURI, M. I MAX,  Filosofia per a profans, Tándem Edicions (diversos volums) 
LUKES, S., El viaje del profesor Caritat o Las desventuras de la razón, Tusquets, 1997. 
QUESADA, J., Otra historia de la filosofía, Ariel, 2003.  
SAONER, A., Historia y conceptos de ética y filosofía política, Edicions UIB, 2004. 
DE BOTTON, A., El consol de la filosofia, Suma de Lletres Catalanes, 1999 (Hi ha edició 

en castellà Las consolaciones de la filosofía, Taurus, 2003) 
 

Currículums: 

Dr. TOMEU SALES GELABERT 

És llicenciat i doctor en Filosofia, i professor de filosofia moral i política al 
Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB. Les seves línies de recerca i 
publicació estan relacionades amb la teoria social i política, la democràcia, el 
feminisme i la ciutadania. Forma part del grup d’investigació Filosofia pràctica (Praxis). 


