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Història de la Filosofia  
Model 2 

 
Triau una de les dues opcions i responeu les preguntes proposades. 

 

OPCIÓ A 

1. Comentau el següent text, incloent en el comentari aquests elements: a) Context 

històric, social i cultural; b) identificació del tema concret i de la tesi sostinguda en el 

text; c) explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text 

i de la relació entre aquestes (3 punts). El comentari també ha d’incloure una valoració 

crítica, emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs, a 

favor o en contra del que diu l’autor del text o bé de l’actualitat del text (2 punts): 

«El terme vita activa està carregat i sobrecarregat de tradició. És tan vell com (però no 

més que) la nostra tradició de pensament polític. I aquesta tradició, lluny d’abastar i 

conceptualitzar totes les experiències polítiques de l’home occidental, va sorgir a partir 

d’una constel·lació històrica ben específica: el judici a Sòcrates i el conflicte entre el 

filòsof i la polis. Va eliminar unes quantes experiències provinents d’un passat anterior 

que eren irrellevants per als seus propòsits polítics immediats i va prosseguir fins al seu 

final, en l’obra de Karl Marx, d’una manera molt selectiva. El terme en si en la 

filosofia medieval la traducció estàndard del bios politikos aristotèlic ja té lloc en 

Agustí, on, com a vita negotiosa o actuosa, encara reflecteix el seu significat original: 

una vida dedicada als afers publicopolítics.» (ARENDT, La condició humana) 

 

2. Responeu una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts): 

a) Explicau la teoria ètica de Hume. 

b) Explicau la teoria de les idees de Plató. 

 

3. Responeu una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts): 

a) Relacionau la crítica de la raó pura de Kant amb la crítica de la raó pràctica. 

b) Comparau les crítiques de Marx i Nietzsche a la civilització occidental. 
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OPCIÓ B 

 

1. Comentau el següent text, incloent en el comentari aquests elements: a) Context 

històric, social i cultural; b) identificació del tema concret i de la tesi sostinguda en el 

text; c) explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text 

i de la relació entre aquestes (3 punts). El comentari també ha d’incloure una valoració 

crítica, emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs, sobre 

l’actualitat del text (2 punts): 

«No fundem una ciutat amb mires que hi hagi una sola classe extraordinàriament feliç, 

sinó perquè volem que ho sigui al màxim tota la ciutat. I creiem que principalment en 

una ciutat així trobaríem la justícia, i, altrament, que en una ciutat de més malviure 

trobaríem la injustícia; i, en haver-ho acceptat, podríem decidir el que fa tant de temps 

que recerquem. Doncs ara formem d’acord amb la nostra opinió una ciutat feliç no 

posant diferències i fent feliços només uns quants, sinó fent feliç la ciutat sencera.» 

(PLATÓ, República, IV) 

 

2. Responeu una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts): 

a) Explicau la classificació dels judicis que efectua Kant i quina funció té en la seva 

filosofia aquesta classificació. 

b) Explicau l’ésser humà segons Nietzsche. 

 

3. Responeu una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts): 

a) Relacionau ètica i política en Aristòtil. 

b) Comparau les teories del coneixement de Descartes i Hume. 

 

                                                  


