Feina de Filosofia 2 Batxillerat:
Estudiar l'utilitarisme (tema 12) per tal de fer un examen sobre les dues ètiques
(I. Kant i J. S. Mill) centrat en la seva comparació i que vosaltres féssiu una
reflexió personal a partir d'exemples reals actuals. La seqüència de feina seria
la següent:
a) Fer els textos de Kant com he explicat a classe per a la propera setmana,
penjaré la setmana vinent la correcció dels mateixos excepte el que sigui una
valoració personal (és a dir, heu de fer la vostra valoració personal sobre l'ètica
kantiana a partir de la reflexió de J. L. Pardo, mireu al PPT dues possibles
crítiques a l'ètica kantiana que poden ser superades pel que hem explicat avui
a classe i la vostra pròpia reflexió).
b) Mireu dos vídeos força profitosos al moodle: el primer hi és al tema 10, és un
excel·lent resum de la "Fonamentacio de la metafísica dels costums" per part
de Lluna Pineda; el segon hi és al tema 11, es tracta d'un resum del
context històric i cultural dels segles XVIII i XIX que presenta les diferents
filosofies i ideologies que dominen aquest període (liberalisme, utilitarisme i
marxisme). Malgrat el seu peculiar accent, el contingut és didàctic i entenedor.
Del tema 11 no veurem res més, el tema és al dossier de filosofia
contemporània però només vull que el llegiu, és més comprensible i atractiu el
dossier que he repartit avui d'aquesta història de la filosofia il·lustrada dels
autors japonesos (el còmic).
c) Sobre el tema 12 el que us interessa és entendre el sistema ètic de Jeremy
Bentham i J. S. Mill, pensava fer-ho amb la mateixa extensió que Kant (3
sessions). No és gaire complicat amb els materials que teniu penjats al moodle
i el dossier ja que només es tracta de comprendre la seva ètica (Kant és
infinitament més complex).
d) La lectura de Nietzsche l'heu de començar, sé que és difícil, però és una
invitació a pensar per si mateix a través d'un pensador que ha marcat un abans
i un després en la cultura occidental. Llegir, no pas treballar-ho amb profunditat
perquè cal una explicació del mateix, i no és fàcil.

