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XXXV ESCOLA D'ESTIU DE SECUNDÀRIA

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres i en Ciències de
Catalunya, Rambla de Catalunya, 8, telèfon
933 170 428, fax 934 124 907, correu:
formacio@cdl.cat. Horari: de dilluns
a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h.

ÈTICA I FILOSOFIA

83100 EL GIR CULTURAL. PER BÉ I PER MAL
Després del gir lingüístic i històric, sha imposat el gir cultural.
En valorarem la
importància, nanalitzarem els trets essencials i en
cartografiarem els enfocaments,
metodologies, bases epistemològiques,
usos polítics, vinculacions ideològiques... .1.
Estudis culturals britànics
(CCCS, Williams, Hoggart). 2. Lexpansió nord-americana
(Jameson).
3. Decalage francès (Mattelart). 4. Postestructuralisme (Derrida, Foucault,
Annals). 5. Narrativisme (White) i descripcions denses (Geertz).
6. Historiant les
idees (Lovejoy, Toulmin), mentalitats i vida quotidiana
(Duby, Vovelle, Ariés). 7.
Microhistòria (Ginzburg, Natalie Davis).
8. Globalització i sistema món (Wallerstein). 9.
Macrohistòria (Gellner,
Mann, McNeill, Christian). 10. Xoc civilitzacions (Fukuyama,
Huntington).
Materials: www.ub.edu/histofilosofia/gmayos (gmayos
als
cercadors).
PROFESSOR: Gonçal Mayos
DIES: de 30 de juny a l11 de juliol
HORARI: de 8,30 a 11,30 h. Total: 30 hores
LLOC: Facultat de Geografia i Història UB

83101 CONÈIXER LUTILITARISME
El curs té per objectiu ajudar a la lectura de la tradició utilitarista
i especialment vol
introduir-nos en lobra dels clàssics (Bentham,
Mill) i en les seves obres principals.
Oferim eines per comprendre
laportació utilitarista a la teoria de la llibertat en les
societats
modernes i les seves aportacions als reptes morals del present.
PROFESSOR: Ramon Alcoberro
DIES: de 30 de juny al 4 de juliol
HORARI: de 16 a 20 h. Total: 20 hores
LLOC: Facultat de Geografia i Història UB
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83102 PANORAMA ACTUAL DE LA FILOSOFIA DE LES CIÈNCIES SOCIALS

Lobjectiu és analitzar lestat actual de la filosofia amb relació a
les diferents
ciències socials contemporànies. Intentarem, per tant,
contestar a les dues preguntes
següents: a) què ha aportat la filosofia
de la segona meitat del segle XX a les ciències
socials?, i b) com
han contribuït aquestes darreres a levolució i orientació de la filosofia
contemporània? Us invitem, doncs, a fer un viatge filosòfic a través
de la
història (Hobsbawm), lantropologia (Geertz), letnografia (Clifford),
la psicologia
(Bruner), la sociologia (Bourdieu), la lingüística (van
Dijk), leconomia (Rifkin) o la crítica
cultural (Sennett), de la mà
dalguns dels més prestigiosos científics socials.

PROFESSOR: Josep M. Domingo
DIES: de 30 de juny a l11 de juliol
HORARI: de 12 a 15 h. Total: 30 hores
LLOC: Facultat de Geografia i Història UB

2/2

