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La Llibertat com capacitat de decidir
Determinisme vs Indeterminisme
dilluns 14/01/2008, per Àngels Varó Peral

La llibertat és la capacitat d’obrar sense impediments, d’autodeterminar-se, el que suposa la possibilitat de triar tant
els fins com els mitjans que es consideren adequats per assolir aquests fins.

Activitat 1. Elabora una definició filosòfica del concepte "llibertat".
1a. sessió: Busca la paraula "llibertat" en un diccionari de filosofia i escriu un resum del
concepte llibertat. També pots utilitzar el següent enllaç: Llibertat en Filoxarxa.
2a. sessió: Escriu la teua pròpia definició de llibertat (definició que després comentarem a
classe).
Activitat 2. Has de conèixer què és el determinisme i ho faràs mitjançant les filosofies de Zenó de
Cítion (s. -IV), Baruch Spinoza (s. XVII) i Edward O Wilson (s. XX).
3a. sessió: Busca la paraula "determinisme" en un diccionari de filosofia i fes un resum del seu
significat.
Determinisme en Filoxarxa.
Determinisme en l’Enciclopèdia catalana.
Determinisme i llibertat en el bloc En-raonar.
4a. sessió: Cerca informació sobre Zenó de Cítion i el seu concepte de llibertat. Escriu un
resum.
Zenó de Cítion en Filoxarxa.
Zenó de Cítion en Vikipèdia.
Estoïcisme en la web Filosofar
5a. sessió: Cerca informació sobre Baruch Spinoza i el seu concepte de llibertat. Escriu un
resum.
Baruch Spinoza en Filoxarxa.
L’ètica i la llibertat segons Baruc Spinoza per Xavier Cunyat Rios
6a. sessió: Cerca informació sobre Edward O. Wilson i la sociobiologia. Explica breument què
defensa la sociobiologia pel que fa a la llibertat humana.
Sociobiologia en Viquipèdia
Sociobiologia en Wikisofia
Activitat 3: Has d’aprendre què és l’indeterminisme, per a la qual cosa buscaràs informació sobre
Epicur (s. -IV), Jean Paul Sartre (s. XX) i Richard Lewontin (s. XX), del col·lectiu "Ciència per al poble"
7a. sessió: Busca en un diccionari de filosofia la paraula "indeterminisme" i fes un resum del
seu significat.
Filoxarxa: Diccionari enciclopèdic de filosofia. Indeterminisme
Enciclopèdia.cat Indeterminisme
8a. sessió: Busca el concepte de llibertat d’Epicur de Samos.
La recepta d’Epicur de Mar Bosch. El Temps.
Filoxarxa: Diccionari enciclopèdic de filosofia. Epicur
9a. sessió: Busca el concepte de llibertat de l’existencialisme de Jean Paul Sartre i fes un resum
del seu significat.
Filoxarxa: Diccionari enciclopèdic de filosofia. Jean Paul Sartre
La nàusea de Jean- Paul Sartre.
10a. sessió Apropa’t a l’indeterminisme biològic actual. Busca el concepte de llibertat de
Richard Lewontin i el col·lectiu "Science for the people"
En contra del determinismo biológico por Carlos López-Fanjul (en castellà)
No está en los genes en el bloc "Un poco de sabiduría" (en castellà)
Activitat 4. Redacció filosòfica. Per a mostrar el que has aprés, faràs una redacció filosòfica amb el títol "La
llibertat o la capacitat de decidir", tot seguint aquest procediment

