
Pla d'estudis conduent al títol de Llicenciat en Filosofia 
Any d'inici: 1998 (BOE, 236 de 2 d’octubre de 1998) 
FIL3 
 
 
 
PRIMER CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 

1201 Ètica I 4 2 Reflexions crítiques sobre la praxi humana. Primera part. 
0968 Filosofia del Llenguatge I 4 2 Examen de les teories sobre el llenguatge i les seves implicacions filosòfiques. Primera part. 
1130 Història de la Filosofia I 4 2 Història del pensament filosòfic en el seu context científic, social i cultural. Primera part. 
1203 Història de la Filosofia II 4 2 Història del pensament filosòfic en el seu context científic, social i cultural. Segona part. 
1204 Lògica I 

 
4 2 Teoria del raonament i l'argumentació correcta, rudiments de metalògica, filosofia de la lògica. Primera 

part. 
1205 Teoria del Coneixement I 4 2 Estudi del coneixement humà i les seves diferents objectivacions. Primera part. 
 
 
 
SEGON CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 

1202 Ètica II 4 2 Reflexions crítiques sobre la praxi humana. Segona part. 
1081 Antropologia I 4 2 Estudi filosòfic, social i cultural de l’home i les seves creacions culturals, primera part. 
0995 Filosofia del Llenguatge II 4 2 Examen de les teories sobre el llenguatge i les seves implicacions filosòfiques. Segona part. 
1206 Història de la Filosofia III 4 2 Història del pensament filosòfic en el seu context científic, social i cultural. Tercera part. 
1208 Lògica II 4 2 Teoria del raonament i l'argumentació correcta, rudiments de metalògica, filosofia de la lògica. Segona 

part. 
1209 Teoria del Coneixement II 4 2 Estudi del coneixement humà i les seves diferents objectivacions. Segona part. 
 
 
 
TERCER CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
1128 Antropologia II 4 2 Estudi filosòfic, social i cultural de l’home i les seves creacions culturals, segona part. 
1207 Història de la Filosofia IV 4 2 Història del pensament filosòfic en el seu context científic, social i cultural. Quarta part. 

 

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
0800 Sociologia General 4 2 Nocions bàsiques de sociologia: anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat 

humana i els seus processos. 
0797 Ciència Política i de 

l'Administració 
4 2 Els conceptes fonamentals per a l’anàlisi dels processos i les estructures polítiques i administratives. 

Introducció a les teories sobre la relació política, el poder i la legitimació. Les formes d’organització 
política i llur evolució històrica. La teoria de l’Estat i les teories sobre l’Estat. Introducció al 
comportament polític. Introducció a les teories de les organitzacions i a l’anàlisi de les polítiques 
públiques. Els elements fonamentals del sistema polític espanyol contemporani. 

0798 Història de les Idees Polítiques 4 2 Anàlisi dels principals corrents del pensament polític, en la seva evolució històrica i en el context del 
desenvolupament social general. 

1220 Lògica III 4 2 Semàntica lògica de segon ordre, panorama de les lògiques divergents. 
1924 Psicologia de l'Art 3 3 Art i llenguatge. Percepció i memòria en la comprensió i producció de l’art. Filogènesi i ontogènesi en 

la comprensió i producció de l’art. Psicopatologia de l’art. 
 
 
 
QUART CURS   
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 

1211 Corrents actuals de la Filosofia I 4 2 Anàlisi de les principals tendències filosòfiques contemporànies. Primera part. 
1066 Estètica I 4 2 Teories i fonaments de les arts, primera part. 
1067 Estètica II 4 2 Teories i fonaments de les arts, segona part. 
1212 Filosofia de la Ciència I 4 2 Descripció, fonaments i condicions de validesa de les teories científiques. Primera part. 
1213 Filosofia de la Ciència II 4 2 Descripció, fonaments i condicions de validesa de les teories científiques. Segona part. 
1214 Filosofia Política I 4 2 Reflexions crítiques sobre l'organització i el funcionament de la societat. Primera part. 
1217 Metafísica I 4 2 Estudi històric i sistemàtic de les grans caracteritzacions de la realitat. Primera part. 
 
 
 
CINQUÈ CURS   
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 

1215 Corrents Actuals de la Filosofia 
II 

4 2 Anàlisi de les principals tendències filosòfiques contemporànies. Segona part. 

1216 Filosofia Política II 4 2 Reflexions crítiques sobre l'organització i el funcionament de la societat. Segona part. 
1218 Metafísica II 4 2 Estudi històric i sistemàtic de les grans caracteritzacions de la realitat. Segona part. 
     
Codi Assignatures obligatòries   Descripció del contingut 

1142 Desenvolupaments Actuals de la 
Teoria de la Ciència 

4 2 Desenvolupaments actuals de la teoria general de la ciència. Teoria especial de la ciència. Sociologia 
de la ciència. Filosofia de la tecnologia. 

1219 Filosofia Moderna 4 2 Principals plantejaments i temes del pensament modern. 
1185 Filosofia de la Ment 4 2 Presentació històrica del problema ment-cervell: emergència i reduccionisme. Turing i els seus crítics. 

El plantejament cognitiu per mitjà de la metàfora de la computadora. La neurofisiologia i la teoria de la 
selecció neuronal. 

 



 
OPTATIVES SENSE CICLE 
Codi Assignatures optatives  T P Descripció del contingut 

0778 Psicologia del Desenvolupament 7,5 4,5 Desenvolupament dels diferents processos psicològics, contexts, mecanismes, aspectes i capes del 
desenvolupament. 

0858 Història Social i de les 
Mentalitats 

6 2 Sociologia històrica: estructures i canvi social, amb especial atenció a l'anàlisi de les mentalitats i 
ideologies durant els dos últims segles. 

0876 Filosofia del Dret 3 1,5 El fenomen jurídic. Ontologia i axiologia jurídica. Problemes filosòfics bàsics del dret. 
0886 Llengua Catalana I 6 3 Formació bàsica en la descripció de la llengua catalana. Teoria i pràctica de català. 
0887 Llatí 6 3 Estudi de la llengua i literatura llatines. 
0891 Lingüística 6 3 Bases teòriques generals per a l'estudi i la investigació de les llengües. 
0966 Matemàtiques i Lògica per a 

Ciències no Experimentals 
3 3 Lògica filosòfica. Lògica matemàtica. Gramàtiques formals. Semàntica i sintaxi. Teoria de la 

informació i la transmissió. Digitalització. Models neuronals. Introducció als ordinadors. 
0967 Grec 6 3 Estudi de la llengua i literatura gregues. 
0987 Història de la Literatura 

Universal 
6 3 Revisió dels períodes de la literatura universal, com també dels principals autors en relació amb els 

grans moviments culturals de cada un. 
0989 Estètica Literària 6 3 El pensament estètic occidental des de cada una de les seves manifestacions artístiques. Especial 

referència a les avantguardes literàries. 
0994 Teoria de l'Art 8 4 Coneixements bàsics dels processos de creació artística i dels diversos enfocaments que en permeten 

l'estudi. 
1136 Història de les Idees Estètiques 8 4 Estudi de la història del pensament estètic i de les idees artístiques. Definició i estudi de les diverses 

metodologies. 
1166 Història de la Psicologia 4 2 Història, teories i sistema a la psicologia. 
1170 Psicologia Social 

 
6 3 Teories psicosociològiques. Processos psicosociològics bàsics, actituds socials. Comportament 

col·lectiu. Medi ambient i comportament social. 
1189 Història de l'Educació 6 3 L’antiguitat i el món clàssic. El naixement de l'educació europea en l'edat mitjana. L’humanisme renaixentista . De la 

Reforma a la Il·lustració. Gènesi i evolució dels sistemes educatius nacionals. La pedagogia científica. Tendències de 
l'educació després de la II Guerra Mundial. 

1193 Sociologia de l'Educació 6 3 Anàlisi sociològica del sistema educatiu. Sociologia de les organitzacions educatives. 
1340 Ecologia 6 3,5 Factors ambientals. Autoecologia. Poblacions. Interacció entre espècies. Descripció i tipus de 

comunitats. Estructura i funció d'ecosistemes. Successió i explotació. 
1343 Genètica 6 4 Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. 

Canvis en el material hereditari. Regulació de l'expressió genètica. Genètica de poblacions. Genètica 
evolutiva. Genètica humana. 

1764 Prehistòria de les Balears 4,5 1,5 Introducció a l'estudi del poblament prehistòric de les illes Balears. 
1772 Mètodes i Tècniques de la 

Investigació Històrica 
6 3 Examen dels principals mètodes i tècniques per arribar al coneixement del passat segons el període de 

què es tracti. 
1934 Gènere i Societat 4 2 Implicacions dels problemes del gènere per a la praxi humana. 
1990 Català Científic per a 

Humanitats 
3 1,5 Introducció a les característiques i normativa del llenguatge científic (textos, terminologia, etc.) 

aplicades a la llengua catalana. 
1991 Història de la Ciència 4,5  Definició de ciència. El mètode científic. Models de canvi i creixement científic. Relació ciència-

societat. Anàlisi historicogenètica dels principals paradigmes de la ciència actual. La ciència clàssica. 
La revolució científica. La ciència contemporània. 

2201 Història Econòmica I 4 2 Evolució de la vida econòmica i les seves institucions des de les economies primitives fins a l'època 
moderna. 

2370 Etologia Humana 4 2 La praxi humana en un sentit comparatiu amb la praxi animal. 
2371 Antropologia de les Societats 

Desenvolupades 
4 2 Els problemes antropològics imposats pel desenvolupament. 

2372 Corrents Ètics Contemporanis 4 2 Reflexions crítiques sobre els valors de la societat contemporània. 
2373 Teories Filosòfiques i 

Científiques sobre el Llenguatge 
4 2 El llenguatge com a tema d'investigació filosòfica i científica. 

2374 Filosofia del Llenguatge i 
Lingüística 

4 2 El condicionament mutu dels estudis filosòfics i lingüístics sobre el llenguatge. 

2375 Història de la Filosofia Grega 4 2 Història del pensament filosòfic a la Grècia antiga. 
2376 Història de la Filosofia 

Medieval 
4 2 Història del pensament filosòfic a l'edat mitjana, amb una atenció especial en Ramon Llull. 

2377 Història de la Filosofia Moderna 4 2 Història del pensament filosòfic a la Il·lustració i el Romanticisme. 
2378 Història de la Filosofia Hispana 4 2 Història del pensament filosòfic a l'àmbit de les llengües hispanes. 
2379 Filosofia de la Biologia 4 2 Estudis lògics, conceptuals i històrics de la biologia. 
2380 Teories de la Veritat 4 2 Diverses teories de la veritat. 
2381 Gnoseologia I 4 2 Desenvolupament històric de la teoria del coneixement. 
2382 Gnoseologia II 4 2 Qüestions contemporànies de la teoria del coneixement. 
2383 Filosofia Contemporània I 4 2 Temes i autors de la filosofia contemporània. 
2384 Filosofia Contemporània II 4 2 Temes i autors de la filosofia contemporània. 
2385 Estètica III 4 2 Temes d'estètica clàssica i contemporània. 
2386 Estètica IV 4 2 Temes d'estètica clàssica i contemporània. 
2389 Teoria de l'Estat 4 2 Reflexions crítiques sobre les principals teories de l'estat. 
2390 Corrents Polítics Contemporanis 4 2 Reflexions crítiques sobre l'organització i el funcionament de la societat contemporània. 
2391 Seminari de Metafísica I 4 2 Estudi monogràfic de temes referents a la història i la crítica de la metafísica. 
2392 Seminari de Metafísica II 4 2 Estudi monogràfic de temes referents a la història i la crítica de la metafísica. 
2393 Antropologia Filosòfica 4 2 La pregunta per l'home i les categories per comprendre'l. 
2395 Ciència, Tecnologia i Societat I 4 2 Anàlisi de les interaccions entre ciència, tecnologia i societat. 
2396 Ciència, Tecnologia i Societat II 4 2 Anàlisi de les interaccions entre ciència, tecnologia i societat. 
2413 Introducció a la Informàtica 4 2 Ordinadors, sistemes d'informació i tractament de la informació. Processadors de text. Fulls de càlcul. 
2603 Introducció a l'Economia 6 3 Introducció a la teoria dels preus, del consum i de la producció i l’equilibri competitiu. 

Introducció als models de determinació de la renda en una economia tancada i als conceptes de diners, 
inflació i atur. 

Nota: Les assignatures optatives s’oferiran cada curs acadèmic.  
 
 
LLIURE CONFIGURACIÓ 
Codi Assignatures optatives  T Descripció del contingut 



8500 Treball d’Investigació 12 Treball d’investigació dirigit per un professor del departament de Filosofia. 
 
 
Organització per cursos 

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració 
 1 36 -- 18 6 

1 2 36 -- 18 6 
 3 12 30 12 6 

2 4 42 -- 18 - 
 5 18 18 12 12 

Total  144 48 78 30 
 
 
Règim d'accés al segon cicle: 
Poden cursar el segon cicle d'aquests ensenyaments, a més dels que en cursin el primer cicle, els que estiguin en possessió de les titulacions i dels 
estudis previs de primer cicle i els complements de formació necessaris que s’estableixin, d’acord amb la normativa legal vigent. 
 
 
Mecanismes de convalidació i/o adaptació entre els plans d'estudis de la llicenciatura de Filosofia: Totes les assignatures que en els diversos 
plans tenen el mateix codi es convaliden automàticament. 
 
 
Especificacions del pla d'estudis de Llicenciat en Filosofia: 
Els estudiants de Filosofia podran fer un treball d’investigació sota la direcció d’un professor del Departament, mitjançant el qual podran assolir 
12 crèdits de lliure configuració. Els estudiants interessats se’n podran matricular amb el codi 8500 a partir de segon cicle. 
 
A l’assignatura optativa 2381 Gnoseologia es recomana que només s’hi matriculin els estudiants de segon cicle. Així mateix, per matricular-se de 
la 2376 Història de la Filosofia Medieval, cal haver cursat prèviament les assignatures 1130 Història de la Filosofia I i 1203 Història de la 
Filosofia II 
 
Els estudis realitzats en l’àmbit de convenis internacionals subscrits per la Universitat i d’altres activitats contemplades en la normativa interna 
de la Universitat es podran convalidar per crèdits de lliure configuració fins a un màxim de 30. Els crèdits atorgats en cada cas s’ajustaran als 
criteris que la Universitat determini. 
 


