
INTRODUCCIÓ A LA FILOSOFIA

Tobies Grimaltos i Mascarós

Organitza: Grup d’Intervenció Comunitària de Castelló – Associació Cultural.
Durada: 30 hores; a raó de 2 hores setmanals.
Període: primer trimestre de 2022.
Lloc: Castelló (Ribera Alta)

OBJECTIUS

A. Adquirir una comprensió inicial de l’àmbit propi de la filosofia i dels mètodes que s’hi empren,
comparant ambdues coses amb els d’altres disciplines i activitats.

B. Ser capaç de distingir àrees de recerca internes a la filosofia i d’adscriure a aquestes diferents
problemes, arguments i discursos.

C.  Familiaritzar-se  amb alguns  problemes  i  conceptes  filosòfics  centrals  i  amb algunes  de  les
posicions i arguments adoptats envers els mateixos.

D. Desenvolupar  punts  de vista  i  arguments  propis entorn a  aquests  problemes,  i  ser capaç de
presentar-los per escrit i oralment.

E. Adquirir la capacitat d’identificar, reconstruir i avaluar arguments presents en textos filosòfics de
períodes i tradicions diversos.

F. Aprendre a valorar certs aspectes més o menys formals en l’escriptura de textos filosòfics de
caràcter acadèmic: claredat expressiva, precisió en l’ús de la terminologia específica, ús apropiat de
cites textuals, correcció gramatical, etc.

G. Tenir capacitat crítica i autocrítica.

CONTINGUTS

1. Introducció: Caracterització de la filosofia 

1.1 La filosofia consisteix en la recerca de la saviesa més que no en la possessió de la saviesa.
1.2 Una part important de la indagació filosòfica és de caràcter conceptual i no empíric.
1.3 La filosofia requereix diferents maneres de mirar el món.
1.4 La filosofia és més una activitat que un corpus de coneixement. 
1.5 L'activitat filosòfica pot exercir-se sobre quasi qualsevol tipus de matèria.
1.6 La filosofia és una disciplina de caràcter argumentatiu.
1.7 La filosofia es caracteritza per la presència de diferents punts de vista raonables sobre una 
mateixa qüestió.
1.8 L'interés de la filosofia no rau en les seues aplicacions pràctiques immediates.
1.9 La filosofia no és història de la filosofia.
1.10 La filosofia no és ciència ni literatura. 



2. Què puc saber? 

2.1. Introducció: Què és saber?
2.2. Sabem alguna cosa?
2.3. Percepció i realitat.
2.4. El retorn a Matrix. Cervells en una cubeta.
2.5. Fal·libilisme i infal·libilisme. 
2.6. "Quan creus que ja s'acaba torna a començar".

3. Som lliures? 

3.1 El concepte de llibertat: llibertat negativa i lliure albir.
3.2 Llibertat i determinisme.
3.3 Teories incompatibilistes. 

3.3.1 Determinisme estricte. 
3.3.2 Libertarisme.

3.4 Teories compatibilistes.
3.5 Són necessàries les possibilitats alternatives?
3.6 La llibertat i l’atzar.
3.7 La llibertat, un concepte problemàtic.

4. Fets i valors 

4.1 Introducció: el dilema d'Eutifró.
4.2. Actes il·locutius i direcció d'ajustament.
4.3. Fets, valors i existència.
4.4. Judicis de fet i de valor.
4.5 Conceptes morals densos.
4.6 La importància dels valors.

5. Pensa bé i encertaràs (tema de reserva)

5.1 Introducció
5.2 Arguments vàlids i arguments sòlids
5.3 Connectives lògiques i regles d'inferència
5.4 Quantificadors
5.5 Inducció 

5.5.1 Inducció enumerativa o per casos
5.5.2 Mètode hipoteticodeductiu i inferència de la millor explicació
 

Castelló, 15 de novembre de 2021


