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PERFIL 

Em vaig formar en filosofia a l’École Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud 
(França, 1993-1997). Vaig dirigir l’Alliance Française de Sabadell (2007-2014). Des de 
2014 em dedico a la docència (filosofia del management, innovació social), a donar 
conferències d’història de les idees, al coaching i a la consultoria. Des de gener 2017 
dirigeixo la revista Quadern de les idees, les arts i les lletres. Faig classes i conferències en 
català, castallà, anglès i francès. Tinc un especial interès en mostrar l’utilitat de les 
humanitats clàssiques en la revolució que estem vivint. El meu currículum complert es 
pot consultar aqui: https://www.linkedin.com/in/sebastienbauer/. A continuació 
detallo alguns exemples rellevants de:  

DOCÈNCIA RECENT 

Philosophie et anthropologie du management – Executive Master of Business 
Administration – Toulouse Business School – des de 2016 

Taller d’alt nivell de 12h de filosofia del management, destinat a 20-30 
professionals en actiu. Els participants cerquen entendre el seu ofici en un entorn 
complex, incert i estressant. Reflexionem sobre casos pràctics, actuals i històrics, i 
ens ajudem de texts clàssics de la filosofia política i de l’antropologia per ajudar la 
comprensió. 

Understanding Change — Bachelor in Management – Toulouse Business School – 
des de 2016 

Curs de 30h dins el marc de la opció Social Innovation & Change del Bachelor. Els 
estudiants passen 15 setmanes treballant en equip sobre un projecte d’start-up, i 
aquest curs és un moment de reflexió estratègica durant el qual els hi dono eines 
metodològiques per escollir el millor camí davant de l’incertesa. Curs en anglès 

Pensamiento Crítico — Bachelor in Management – Toulouse Business School - 
2015 

Curs de 20h en primer any de Bachelor. Técnicas per a un us crític dels discursos 
(detecció de fal·làcies, introducció a la lògica), dels mitjans de comunicació i xarxes 
socials (introducció a la semiologia de la imatge, mediologia, anàlisi d’anuncis). 
Curs en espanyol. 

ÚLTIMES CONFERÈNCIES 

El humanismo en el renacimiento y la dignidad del hombre– Reial Cercle de 
Belles Arts – Barcelona – 22 de Març de 2017 

Conferència sobre el Tractat de la monarquia de Dante Aligheri i la Oració sobre la dignitat 
de l’home de Pico della Mirandola. En espanyol. 

https://www.linkedin.com/in/sebastienbauer/


Europa Austera – Fundació Bosch i Cardellach – Sabadell – Maig-Juliol 2016 
Cicle de conferències sobre l’història de l’austeritat i els seus lligams amb el 
calvinisme. En català. 

L’independència dels Estats-Units – Aula d’Extenció Universitària de Manresa – 
Desembre 2015 

Conferència sobre l’independència dels Estats Units d’Amèrica, enfocada en les 
idees i els textos que la van causar, ajudar, o s’hi van oposar. En català. 

HumaniTICs – Fundació Bosch i Cardellach – Sabadell – Juliol 2014 
Conferència sobre les humanitats digitals que enllaça els reptes actuals amb 
l’història de la lectura. En català. 

PUBLICACIONS 

Article sobre l’història de la governança d’empresa – en anglès 
« Boards of  Directors, CEOs and assemblies of  shareholders: a four-centuries old 
story », in Handbook of  Research on Corporate Boards of  Directors, Edward Elgar 
Publishing, London (publicació prevista 2on trimestre de 2018) 

Revista Quadern de les idees, les arts i les lletres — Director des de gener de 2017 
nº205: « Activisme polític : l’altre american way of  life? » 
nº206: « De l’estat al mercat, 130 anys de pedagogies emancipadores » 
nº207: « La lluita dels clàssics » 
nº209: « Física i metafísica » 

Articles enciclopèdics sobre conceptes filosòfics 
Grand dictionnaire de la Philosophie, Larousse, 2003 
Enllaç: https://sebastienbauer.journoportfolio.com/dictionnaire-de-la-philosophie/ 

CONSULTORIA 

Social Innovation & Change – direcció del programa – Toulouse Business School 
– des de 2016 

Ideació, creació i coordinació d’un track sencer (110 estudiants, 180 hores lectives i 
9 professors). Aquest programa és actualment finalista del Grand Prix de l’Innovation 
Pédagogique (França – resultats del concurs : 11/2017) 

El conjunt de les meves activitats es pot consultar en el següent portfolio :  

https://sebastienbauer.journoportfolio.com 

http://quadern.fundacioars.org/activisme-politic-laltre-american-way-of-life/
http://quadern.fundacioars.org/de-lestat-al-mercat-130-anys-de-pedagogies-emancipadores/
http://quadern.fundacioars.org/la-lluita-dels-classics-o-arts-de-tots-els-generes-uniu-vos/
http://quadern.fundacioars.org/fisica-i-metafisica-ressenya-dinformatique-celeste-de-mark-alizart-13/
https://sebastienbauer.journoportfolio.com/dictionnaire-de-la-philosophie/
https://sebastienbauer.journoportfolio.com

