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Descripció/Justificació 
En una societat democràtica coexisteixen diferents concepcions últimes de la vida. De manera 
esquemàtica s’agrupen tres classes: les que es basen en la negació expressa de la divinitat, les 
que posen per fonament de la vida la fe religiosa i les que des de l’afirmació de la finitud de 
l’existència no es pronuncien en cap dels dos sentits anteriors. Conèixer arguments actuals en 
què es basa cada classe ajudarà a definir millor la pròpia opció personal. 

 

Requisits i orientacions prèvies 
- Es requereix un interès viu per la filosofia i les qüestions sobre l’existència humana. 
- Només calen coneixements previs de cultura general i una bona capacitat de reflexió, anàlisi i 
debat en grup. 
- Orientació general: el curs és teòric i se centra, bàsicament, en l’anàlisi de textos d’autors 
recents per conèixer-los directament. 

 

Objectius específics 

1. Afrontar l’examen filosòfic de la qüestió de Déu. 

2. Comprendre l’argumentari de formes actuals o recents d’ateisme, creença i agnosticisme. 

3. Elaborar un posicionament personal més raonat. 

 

Competències 

Competències transversals o genèriques 

- Capacitat de comprensió i anàlisi crítica de teories i textos. 

- Capacitat per relacionar preguntes personals i les argumentacions filosòfiques. 

- Capacitat de participació en un grup de manera cooperativa. 

 

Competències específiques 

- Habitud reflexiva sobre les qüestions fonamentals de l’existència. 

- Comprensió de la problemàtica implicada en la qüestió de Déu. 

 

 

Continguts 

1.Definicions d’ateisme, creença i agnosticisme. 

2. L’ateisme en la seva història. 

3. Característiques de la fe religiosa. 

4. L’agnosticisme en la seva història. 

5. Un exemple d’ateisme actual: André Compte-Sponville. 

6. Un exemple de creença religiosa: l’escatologia cristiana. 

7. Un exemple d’agnosticisme recent: Enrique Tierno Galván. 

8. Comparativa i valoració dels arguments. 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
- Exposició per part del professor dels temes indicats. 
- L’alumnat adquirirà i portarà a classe els dos textos de la bibliografia marcats amb asterisc. 
- Cada alumne/a exposarà a classe un capítol dels dos textos esmentats. 
- A cada classe es valorarà la participació activa, la discussió objectiva dels arguments i la 
capacitat de síntesi de les lectures. 

 

 



 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
- L’assignatura s’avaluarà amb la integració de les següents notes parcials: 
   a) Assistència a classe en un mínim del 80% dels dies lectius: 20% de la nota final. 
   b) Exposició a classe d’un capítol dels dos llibres esmentats: 30% de la nota final. 
   c)  Examen final sobre una llista de qüestions proposades pel professor: 50% de la nota final. 
- L’assignatura se supera amb la nota mínima de 5 punts. 
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