Secretaria d’Estudiants i Docència
Facultat de Filosofia

ACTIVITAT INSTITUCIONAL
SUSCEPTIBLE DE SER RECONEGUDA COM A CRÈDITS OPTATIUS DEL
GRAU DE FILOSOFIA

FITXA DE L’ACTIVITAT- 1r semestre 2021-2022
DENOMINACIÓ

LECTURA DE LES GRANS OBRES DE LA TRADICIÓ EUROPEA

PROMOGUDA PER

FACULTAT DE FILOSOFIA

PERSONA RESPONSABLE

MARGARITA MAURI

INFORMACIÓ

TELÈFON

26

HORES D’ACTIVITATS
PRESENCIALS
DATES D’IMPARTICIÓ

1

934037838

CORREU ELECTRÒNIC

HORES DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT

mauri@ub.edu

75

23 de setembre-16 de desembre. Dijous 13h-15h

Crèdits ECTS
Preu

PROGRAMA
L’activitat s’adreça als alumnes interessats a conèixer i/o aprofundir el coneixement dels valors i
tradicions que, a través dels textos literaris del món clàssic, han configurat les bases de la cultura
europea.
Contingut de l’activitat:
a)
b)
c)
d)

Lectura comentada de l’obra d’Hesiode: Els treballs i els dies
Lectura comentada de l’obra de Sófocles: Antígona
Lectura comentada de l’obra de Terenci: Adelphoe
Lectura comentada de l’obra d’ Horaci: Odes

Objectius:
a) Conèixer el món clàssic.
b) Relacionar la cultura clàssica amb la tradició cultural europea.
c) Copsar la interacció entre la literatura i l’ètica.
Metodologia:
a) Lectura prèvia dels textos.
b) Exposició i comentari a classe de cadascun dels textos.
c) Projecció d’obres d’art que reflecteixen el continguts de les diferents obres.
Avaluació:
a) Assistència i participació a classe.
b) Preparació i exposició dels diferents textos.

1

Inici de l'activitat entre el 13 de setembre de 2021 i el 4 de febrer de 2022, ambdós inclosos

3
------

Secretaria d’Estudiants i Docència
Facultat de Filosofia

PROFESSORAT

MARGARITA MAURI

TIPUS D’AVALUACIÓ 2

Assistència i Aprofitament

OBSERVACIONS 3

2
3

Avaluació
a) Assistència i participació a classe.
b) Preparació i exposició dels diferents textos.

Aprofitament o Assistència i Aprofitament
Expliqueu en què consisteix l’avaluació

Secretaria d’Estudiants i Docència
Facultat de Filosofia

ACTIVITAT INSTITUCIONAL
SUSCEPTIBLE DE SER RECONEGUDA COM A CRÈDITS OPTATIUS DEL
GRAU DE FILOSOFIA

FITXA DE L’ACTIVITAT- 1r semestre 2021-2022
DENOMINACIÓ

Seminari Experiència

PROMOGUDA PER

Josep Monserrat

PERSONA RESPONSABLE

Josep Monserrat

INFORMACIÓ

TELÈFON

HORES D’ACTIVITATS PRESENCIALS

15

DATES D’IMPARTICIÓ

1

CORREU ELECTRÒNIC
HORES DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT

45

jmonserrat@ub.edu

Crèdits ECTS

Les sessions setmanals (dijous de 12h a 14h: 23/09, 30/09, 7/10,
14/10, 21/10, 28/10 + sessió cloenda a convenir).

Preu

1
60€

PROGRAMA
El Seminari Experiència pretén oferir un format diferent d’activitat acadèmica destinat a ex-alumnes de la universitat de
l’experiència i del postgrau filosofia perenne que han demanat l’organització d’una activitat dirigida com la que aquí es
presenta.
L’activitat consisteix en la lectura dirigida i continuada d’un text rellevant del pensament clàssic o contemporani, posant
especialment atenció a la lectura i discussió en comú en un treball de seminari. El text s’acordarà entre el coordinador de
l’activitat i els participants una setmana abans de l’inici de les sessions. El coordinador de l’activitat dirigirà les sessions i
avaluarà les aportacions que facin tots els participants en cada sessió.

PROFESSORAT

Josep Monserrat

TIPUS D’AVALUACIÓ 2

Assistència i aprofitament de la lectura en comú (avaluació contínua a partir de les
intervencions obligatòries en cada sessió).
Places limitades: 18.

OBSERVACIONS 3

La matrícula es farà per odre de petició, però tindran prioritat els grups de participants
que presentin una matrícula conjunta.
Per a matricular-se cal acreditar haver estat alumne de la Universitat de l’Experiència i
del Postgrau de Filosofia Perenne.

1
2
3

Inici de l'activitat entre el 12 de setembre de 2021 i el 12 de febrer de 2022, ambdós inclosos
Aprofitament o Assistència i Aprofitament
Expliqueu en què consisteix l’avaluació

