
 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

Història de la Filosofia  
Model 1 

 
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 (3,5 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 (1,5 punts): 

 

Fins ara hom admetia que tot el nostre coneixement s’havia de regir pels objectes; però, 

amb aquesta pressuposició, tots els assaigs fets mitjançant conceptes per decidir a priori 

alguna cosa sobre ells, amb la qual eixamplar el nostre coneixement, quedaven anihilats. 

Assagem, doncs, per una vegada si no avançarem millor en les tasques de la metafísica 

admetent que els objectes han de regir-se pel nostre coneixement, la qual cosa ja concorda 

més bé amb la desitjada possibilitat d’un coneixement a priori d’aquests objectes que 

establirà quelcom sobre ells abans que siguin donats.  

KANT, Crítica de la raó pura 

 

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

a) Teoria del coneixement d’Aristòtil. 

b) Les arrels del totalitarisme i la banalitat del mal en H. Arendt. 

 

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

a) Relacionau mètode i metafísica en Descartes. 

b) Comparau la proposta ètica de Plató amb la de Hume. 
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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 (3,5 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: (1,5 punts) 

 

«Ens» es diu en diversos sentits, segons havem exposat abans en el llibre sobre els diversos 

sentits dels mots; car, per una banda, significa la quiditat i quelcom determinat, i, per una 

altra, la qualitat o la quantitat o qualsevol dels altres predicats d’aquesta classe. Però dient-

se «Ens» en tants sentits, és evident que el primer Ens d’aquests és la quiditat, que significa 

la substància (perquè quan expressem la qualitat de quelcom determinat diem que és bo o 

dolent, però no que és de tres colzes o una persona; en canvi quan diem què és, no diem 

blanc ni calent ni tres colzes, sinó un home o un déu); i els altres s’anomenen ens per ser 

quantitats o qualitats o afeccions o alguna cosa de l’Ens en aquest sentit. 

ARISTÒTIL, Metafísica 

 

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

a) La concepció marxista de la història. 

b) La teoria del coneixement de Plató. 

 

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

a) Comparau la filosofia moral de Kant amb la de Nietzsche. 

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

 

                                                  


