
 

Prova d’accés a la Universitat (2014) 
 

Història de la Filosofia  
Model 2 

 
Tria una de les dues opcions i respon les preguntes proposades. 

 

OPCIÓ A 

1. Comenta el següent text, incloent en el comentari aquests elements: 

 a) Context històric, social i cultural. (1 punt) 

 b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda en el text. (0,5 punts) 

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

la relació entre aquestes. (2 punts) 

 d) Emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs fes una 

valoració crítica del text. (1,5 punts) 

 

«Així també l’ens es diu de diverses maneres; però tot ens es diu en ordre a un sol 

principi. Uns, en efecte, es diuen ens perquè són substàncies, altres perquè són afeccions 

de les substàncies; altres perquè són camí cap a la substància, o corrupcions o 

privacions de la substància o perquè produeixen o generen la substància o les coses dites 

en ordre a la substància, o perquè són negacions d’alguna d’aquestes coses o de la 

substància.»  

Aristòtil, Metafísica IV 

 

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

a) Classificació dels judicis en la Crítica de la raó pura de Kant. La importància dels 

judicis sintètics a priori. 

b) La filosofia de la història en Marx: lluita de classes i revolució. 

 

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

a) Compara el racionalisme amb l’empirisme. 

b) Compara la moral de Plató amb la de Nietzsche. 
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OPCIÓ B 

1. Comenta el següent text, incloent en el comentari aquests elements: 

 a) Context històric, social i cultural. (1 punt) 

 b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda en el text. (0,5 punts) 

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

la relació entre aquestes. (2 punts). 

 d) Emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs fes una 

valoració crítica del text. (1,5 punts) 

 

«Obra de tal manera que la màxima de la teva voluntat sempre pugui valer al mateix 

temps com a principi d’una legislació universal.» 

Kant, Crítica de la raó pràctica (part I, llibre I, cap. I, §7: Llei bàsica de la raó pura 

pràctica) 

 

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

a) La teoria de les quatre causes en Aristòtil. 

b) La teoria de les idees en Plató: el mite de la caverna i el problema ontològic. 

 

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

a) Compara el concepte de jo en Descartes i en Hume. 

b) Compara la crítica de la història en Marx i Nietzsche. 

 

                                                  


