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Què és la !loso!a? 
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Desig de conèixer Actitud crítica Ciència suprema 

•  Racional 

•  Sistemàtic 

•  Crític 

•  Qüestiona qualsevol veritat        
establerta. 

•  Es qüestiona a si mateixa. 

•  Origen del 
pensament cientí!c 

•  És el primer intent de comprensió del món i 

de l’ésser humà. 

•  Es limita a descriure el món. 

•  És d’autor desconegut / col·lectiu. 

•  Es presenta en forma de relat imaginari amb 

personatges llegendaris. 

•  Caràcter narratiu. 

Mite 

•  Apareix en l’antiga Grècia a causa de la 

importància de la vida pública i la cultura. 

•  Logos (λóγος) en grec signi!ca raó. 

•  És el pensament racional. 

•  És sistemàtic i crític. 

•  No té un caràcter narratiu sinó el de la re"exió 

!losò!ca. 

Logos 
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La !loso!a dóna el pas del mite al logos 
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Divisió de la !loso!a 
 

S'ocupa de l'ésser de la totalitat de les coses, de la substància 

primera. 

Estudia els raonaments en la seva expressió lingüística i en 

determina la validesa. 

Cerca explicar què és el coneixement, en què consisteix, es 

pregunta què és conèixer. 

Re"exiona sobre la conducta humana, les accions i els costums. 

Tracta sobre la moral. 

És la branca més recent de la !loso!a. Tracta sobre l'art i la 

bellesa. 

Metafísica 

 

Lògica 

Epistemologia 

 

Ètica 

Estètica 
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Els presocràtics (VI a. C.) 

•  Tales, Anaximandre, Empèdocles, 

Pitàgores, Heràclit i Parmènides 

•  Busquen conèixer com és el principi 

ordinador (arkhé) de la natura 

(physis). 

•  Amb ells neix la !loso!a. 

Plató 

•  Deixeble de Sòcrates. 

•  El !lòsof s’ha d’elevar al món de les idees 

(conceptes universals). 

•  El coneixement consisteix a recordar les 

idees, que són innates. 

•  Plató és el primer a concebre l’existència 

d’una realitat immaterial. 

•  La polis ha de ser governada per !lòsofs 

que hagin assolit el veritable coneixement. 

Els so!stes (V-IV a. C.) 

•  Se centren en el concepte de veritat i en el llenguatge 

com una orientació pràctica cap a la política. 

•  Mestres de retòrica 

Aristòtil 

 •  Estudia a l’Acadèmia de Plató. 

•  Funda el Liceu, una escola a 

Atenes en què es durà a terme 

una classi!cació sistemàtica dels 

sabers. 

 

Sòcrates va ser molt crític amb els so!stes. Va defensar la 

cerca de la veritat i de la virtut per sobre de la utilitat. 

Després de la mort d’Alexandre el Gran neix la !loso!a hel·lenística, una nova etapa en la qual destaquen corrents com 
l’estoïcisme, l’epicureisme i l’escepticisme, orientats a la vida; sorgeix també el neoplatonisme, de caràcter més místic. 

Filoso!a antiga 

Història de la !loso!a 
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En l’època medieval la !loso!a té la 

funció de: 
•  Ajudar a aclarir el signi!cat de la doctrina 

teològica cristiana. 

•  Donar explicacions complementàries a les 

Sagrades Escriptures. 

Es pot de!nir com l’assimilació de 

l’aristotelisme per part del cristianisme. 

— 12_txt_guion_b_TRA 

•  Hi ha cinc vies per a argumentar 

racionalment l’existència de Déu. 

•  Es pot arribar a Déu tant per la raó com 

per la fe. 

•  Algunes veritats tan sols són accessibles 

per mitjà de la fe, com el misteri de la 

Trinitat. 
 

Filoso!a medieval 

Patrística 

És la primera escola cristiana medieval. 
 

•  Tracta sobre la relació entre la raó i la fe, la 

il·luminació i l’amor com a vies de 

coneixement, el lliure albir, el concepte de 

temps… 

•  La raó ajuda a assolir la fe i a aprofundir en el 

sentit de la revelació. 

•  La fe està per sobre de la raó. 

Sant Agustí 

Escolàstica 

Sant Tomàs 
d’Aquino 

•  Els conceptes genèrics són creacions 

humanes sense entitat real. 

•  Tan sols existeixen individus particulars, 

que designem mitjançant noms. 

Nominalisme 

Guillem 
d’Ockham 
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•  Humanisme  

L’home passa a ser el centre de la re"exió !losò!ca. 

•  Revolució cientí!ca  

Apareixen noves teories com les de Copèrnic, Kepler o 

Galileu. 

•  Pensament polític  

Es crea el gènere de la utopia. 

 

Filoso!a 
moderna 

s. XVII - XVIII 

Racionalisme 
Cerca els primers principis del 
coneixement per mitjà de la raó. 
Filòsofs racionalistes: Descartes, 
Malebranche, Spinoza, Leibniz 

Empirisme 
Considera que la raó ha de partir 
de la dada sensible. 
Filòsofs empiristes: Hobbes, Locke, 
Berkeley, Hume. 

Renaixement s. XV 

Segle de les llums (XVIII) 
•  La Encyclopedie és la primera enciclopèdia moderna, en la qual 

van col·laborar !ns a 160 il·lustrats francesos sota la direcció de 
Diderot i D’Alembert. 

•  La Il·lustració cerca l’emancipació de l’home, qüestiona la 
tradició i l’Antic Règim. En la il·lustració es troben les bases de 
les revolucions que tindran lloc el mateix segle. 

•  El romanticisme alemany, representat per Goethe, és una 
exaltació de la llibertat i  el sentiment. 
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Fenomenologia: dóna importància al subjecte i concep la 
realitat com a fenomènica. 

 

Neopositivisme i !loso!a analítica: considera els problemes 

!losò!cs com a problemes lingüístics. 

 

Existencialisme: a!rma radicalment la llibertat i considera el 
desempar de l’ésser humà. 

Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre 

 

Personalisme: parteix del reconeixement del valor i la dignitat 

de la persona des d’una òptica cristiana. 

 
Estructuralisme:  considera que les ciències humanes són 

sistemes estructurats. 

 

Hermenèutica:  nega que l’home i els esdeveniments es 

puguin comprendre si no és des d’una interpretació 

subjectiva. 
 

Escola de Frankfurt: fa una crítica radical de la tecni!cació 

del món. 

Edmund Husserl, Max Scheler 
 

 

Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein 

 

 

Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre 
 

 

 

Emmanuel Mounier, Jacques Maritain 

 

 
Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, Michel 

Foucault 

 

Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur 

 

 
 

Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen 

Habermas        

Filoso!a contemporània 
Es caracteritza per una actitud de denúncia i 
sospita. 
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La !loso!a i les altres disciplines 

En l’antiga Grècia la !loso!a abastava diversos àmbits del saber que, amb el temps, 
s’han anat separant en diverses disciplines.  

Tots dos són sabers racionals i sistemàtics, comparteixen 
objecte d’estudi i, a més, el primer !lòsof, Tales de Milet, és 
també el primer cientí!c. L’allunyament de la !loso!a es 
produeix amb la ciència moderna. 

Ciència 

Com la religió, la !loso!a té una dimensió pràctica i els seus 
interessos són similars. 
Tanmateix, la religió és una forma de saber basada en la fe i 
implica la creença en veritats revelades. 

Religió 

L’art planteja problemes !losò!cs i convida l’espectador a 
re"exionar-los. Filòsofs com Schopenhauer, Nietzsche, 
Kierkegaard i Sartre han estat també artistes. 

Art 

Estètica 
L’economia té a veure amb la moral, atès que s’ocupa 
d’administrar els béns i, per tant, condiciona els nostres hàbits i 
costums. Això l’enllaça amb l’interès pràctic de la !loso!a. 
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Sentit i necessitat de la !loso!a 

L’escàndol de la 
!loso!a 

S’ha criticat de la !loso!a 

•  La seva manca d’acord 

•  El seu caràcter residual 

•  La seva ocupació en problemes de vegades considerats de 
poca importància 

•  El seu hermetisme 

Vigència de l’actitud !losò!ca 

L’actitud !losò!ca és 

comuna a tots els 

plantejaments, i és, a 

més, una actitud 

d’admiració i sorpresa 

envers tots ells. 

Malgrat les crítiques, la !loso!a conserva el seu valor perquè és 

•  Problematitzadora, ja que el seu valor resideix en les preguntes que formula. 

•  Universalista i interdisciplinària, ja que tracta d’abastar tota la realitat. 

•  Crítica atès que no dóna res per fet. 

•  Clari!cadora perquè cerca resoldre qüestions. 

•  Pràctica, atès que el seu interès està orientat a la vida. 

Avui dia existeixen noves pràctiques !losò!ques com els cafès !losò!cs, en què es fan debats 

moderats per !lòsofs o l’assessorament !losò!c a particulars. La denominació d’aquestes 

pràctiques ve donada per un congrés de la UNESCO el 2006. 
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