2n Semestre 2021-2022
Facultat de Filosofia
Inici de l'activitat entre el 8 de febrer i el 30 de juny de 2022 ambdós inclosos

OFERTA D'ACTIVITATS INSTITUCIONALS
DEPARTAMENT

FILOSOFIA

Nom de l’activitat

Crèdits
ECTS

Introducció al pensament
japonès modern i contemporani.

Filosofia de la sexualitat.

Arte y pensamiento
posfundacional. Nuevos juicios
estéticos.

Quatre assalts a la filosofia
política
Saber, actuar, ésser: XIX
Seminari de la Secció de
Filosofia Analítica de la
Societat Catalana de Filosofia

2

2

Dates impartició
i Durada curs (hores totals)
50 h de dedicació, presencials
15h
Horari: dimarts de 16:00h a
17:30h. Dies 8, 15 i 22 de febrer;
1, 8, 15, 22 i 29 de març; 5 i 19
d’abril.
50 h de dedicació.
Horari presencial: divendres de
16:00h a 18:00h, durant març i
abril.

Tipus
avaluació

Persona
responsable

Assistència i
aprofitament

Montserrat Crespín
Perales
m.crespin@ub.edu
Tel.: 934037830

Assistència i
aprofitament

Esa Díaz León
ediazleon@ub.edu
Tel.: 934037904

1

25 hores de dedicació, de les
Assistència i
qual 12 són presencials del 4 al 6
aprofitament
de maig de 2022.

2

34 hores de dedicació, de les
quals 16 són presencials. Des
del 19 d’abril fins el 7 de juny, 1
sessió setmanal de 2h, els
dimarts de 16.:30h a 18:30h.

2

50 h de dedicació. Presencials:
3 hores els dies 16 i 23 de febrer,
Assistència i
12 i 23 de març, 6 i 20 d’abril, 4 i
aprofitament
18 de maig, 1 i 15 de juny de
2022

Assistència i
aprofitament

Adreçat a
Alumnat de 3r o
4t del curs
acadèmic 20212022 del Grau
de Filosofia

15 places. Per a reservar la plaça l’alumnat
interessat ha d’escriure, del 10 al 24 de gener,
un correu a la responsable de l’activitat
m.crespin@ub.edu
indicant nom, cognoms i NIUB.
Per a reservar la plaça l’alumnat interessat ha
d’escriure un correu, del 10 al 24 de gener, a
ediazleon@ub.edu indicant nom, cognoms i
NIUB.

Juan Evaristo Valls
Boix
juanevaristovallsboix@
gmail.com
Tel.: 615312912
Laura Llevadot Pascual
laullevadot@ub.edu
Tel.: 616715916
Salvi Turró Tomàs
Alumnat de tots
els cursos de
Grau de
Filosofia
Ambròs Domingo
secciofilosofiaanalitica
@gmail.com
Josep Macià
josepmacia@ub.edu

Observacions

Professors de
Filosofia de
secundària i
també
estudiants del
Grau de
Filosofia

Avaluació: assistència d’un 85% de l’activitat i
la redacció d’un assaig de 2000 paraules sobre
un dels diàlegs.

Per inscriure-s’hi cal fer un correu a
guillem.sales@ub.edu indicant nom, cognoms i
NIUB.
Totes les sessions es podran seguir en línia.
Una part es podrà seguir també de manera
presencial. Per sol·licitar la inscripció lliureu
un correu a secciofilosofiaanalitica@gmail.com
especificant nom, cognoms i DNI.

