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18  Història de la Filosofia  /  Historia de la Filosofía                                         HFI        

 
 
Característiques de l’examen 
 

Estructura de l’examen 
Es proposaran 2 opcions cada una de les quals serà sobre 2 autors d’un dels blocs del temari vigent 
(integrat per 4 blocs de 2 autors): l’alumne triarà i respondrà l’examen d’1 autor del bloc que 
decidisca. La duració de l’examen serà d’1 hora i 30 minuts. 

Model d’examen 
L’examen constarà d’un text i quatre qüestions: el referent fonamental de les dos 
primeres serà el text i el de les dos últimes, el camp temàtic delimitat en relació amb el 
pensament de l’autor. 

Textos d’examen 
Fonts dels textos: El text d’examen serà un fragment de la selecció prefixada en el 
temari de lectures de filòsofs. Per a evitar textos d’examen massa llargs, el fragment 
podrà estar retallat internament amb la indicació corresponent per a advertir-ho. 

Qüestió 1a 
Puntuació: fins a 2 punts 

Tipus de qüestió: síntesi d'idees i arguments. 

«Sintetitza les idees del text mostrant en el teu resum l’estructura argumentativa 
o expositiva utilitzada per l’autor». 
Criteris de correcció: 

S’ha de valorar la capacitat per a mostrar amb claredat l’estructura argumentativa o 
expositiva del text.  
 
D’acord amb el criteri general precedent, la síntesi que es demana com a resposta ha 
de mostrar que s’ha comprés: 
1. Quines són les idees o els arguments principals del text. 
2. Com es relacionen entre si dins de la seua estructura expositiva o argumentativa 
per a arribar a la tesi o conclusió general. 
 

Valoració: Els dos criteris valen igual, fins a 1 punt cada un. 

Qüestió 2a 
Puntuació: fins a 2 punts 
Tipus de qüestió: definició d’un terme (o dos, si estan relacionats) present en el text. 
Formulació invariable:  

«Definix el (els) terme(s) relacionat(s) ... partint de la informació oferida pel text i 
completant-la amb el coneixement que tingues de la filosofia de l’autor». 

Criteris de correcció: 

S’ha de valorar la capacitat per a definir termes filosòfics, o expressions, analitzant-
los a partir del seu ús en el text de l’examen. 
 
1. La resposta ha d’incloure expressament una definició del terme proposat (o, si és el 
cas, dels dos proposats, i aclarir la seua relació).  
2. La definició ha de ser elaborada a partir de la informació oferida pel text, fent 
referències explícites a l’ús del terme o dels termes en este. 
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3. L’explicació del terme o dels termes s’ha de complementar amb el coneixement 
general de la filosofia de l’autor. 
 

Valoració: els tres criteris valen igual, fins a 1/3 dels 2 punts cada un. 

 

Qüestió 3a 
Puntuació: fins a 5 punts 
Tipus de pregunta: redacció sobre un tema de la filosofia de l’autor del text 

Criteris de correcció: 

S’ha de valorar la capacitat per a exposar el tema proposat centrant-se en la seua 
formulació concreta i aplicant el seu coneixement general del l’autor. 
 
1. Els continguts de la redacció han de centrar-se a respondre a la formulació 
concreta de l’enunciat, sense digressions innecessàries i incloent en l’exposició 
l’explicació i justificació de les idees exposades. 
2. L’exposició de la redacció ha de ser, al seu torn, clara i ordenada. 

 

Valoració: el primer criteri es valorarà fins a 3,5 punts i el segon, fins a 1,5 punts.  

Qüestió 4a 
Puntuació: fins a 1 punt 
Tipus de pregunta: la formulació serà invariable tal com es mostra a continuació:  

«Comenta breument qualsevol aspecte del pensament de l’autor del text que 
consideres important en algun d’estos sentits: per la seua relació amb el 
d’altres filòsofs, amb fets històrics rellevants (especialment si són coetanis de 
l’autor o tenen relació amb la seua vida) o amb trets significatius del món 
contemporani». 
Criteris de correcció: 

S’ha de valorar la capacitat per a aplicar o relacionar el pensament de l’autor amb 
qualsevol dels aspectes suggerits en la qüestió. 

 
1. Es valoraran els continguts d’interés filosòfic exposats. 
2. Es valorarà l’originalitat de la proposta de l’alumne o l’alumna i la seua exposició 
reflexiva i justificada, en què s’hagen evitat respostes memorístiques o estereotipades. 

 
Valoració: els dos criteris valen igual, fins a 0,5 punts cada un. 
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Criteris generals de correcció 
 
1a QÜESTIÓ (fins a 2 punts) 
 
 

«Sintetitza les idees del text mostrant en el teu resum l’estructura 
argumentativa o expositiva utilitzada per l’autor». 

 
S’ha de valorar la capacitat per a mostrar amb claredat l’estructura argumentativa o expositiva del 
text.  
 
D’acord amb el criteri general precedent, la síntesi que es demana com a resposta ha de mostrar que s’ha 
comprés: 
 

1. Quines són les idees o els arguments principals del text. 
2. Com es relacionen entre si dins de la seua estructura expositiva o argumentativa per a 
arribar a la tesi o conclusió general. 

 
Valoració: Els dos criteris valen igual, fins a 1 punt cada un. 
 
 
2a QÜESTIÓ (fins a 2 punts) 
 

«Definix el (els) terme(s) relacionat(s) ... partint de la informació oferida pel 
text i completant-la amb el coneixement que tingues de la filosofia de 
l’autor». 
 

S’ha de valorar la capacitat per a definir termes filosòfics, o expressions, analitzant-los a partir del seu 
ús en el text de l’examen. 
 

1. La resposta ha d’incloure expressament una definició del terme proposat (o, si és el cas, 
dels dos proposats, i aclarir la seua relació).  
2. La definició ha de ser elaborada a partir de la informació oferida pel text, fent 
referències explícites a l’ús del terme o els termes en el text. 
3. L’explicació del terme o dels termes s’ha de complementar amb el coneixement general 
de la filosofia de l’autor. 

 
Valoració: Els tres criteris valen igual, fins a 1/3 dels 2 punts cada u. 
 
3a QÜESTIÓ (fins a 5 punts) 
 

«Redacció sobre un tema de la filosofia de l’autor del text». 
 
S’ha de valorar la capacitat per a desenrotllar el tema proposat centrant-se en la seua formulació 
concreta i aplicant el seu coneixement general de l’autor. 
 

1. Els continguts de la redacció han de centrar-se a respondre a la formulació concreta de 
l’enunciat, sense digressions innecessàries i incloent en l’exposició l’explicació i justificació 
de les idees exposades.  
2. L’exposició de la redacció ha de ser, al seu torn, clara i ordenada. 
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Valoració: El primer criteri es valorarà fins a 3,5 punts i el segon, fins a 1,5 punts. 
 
 
4a QÜESTIÓ (fins a 1 punt) 
 

«Comenta breument qualsevol aspecte del pensament de l’autor del text que 
consideres important en algun d’estos sentits: per la seua relació amb el 
d’altres filòsofs, amb fets històrics rellevants (especialment si són coetanis 
de l’autor o tenen relació amb la seua vida) o amb trets significatius del món 
contemporani». 
 

S’ha de valorar la capacitat per a aplicar o relacionar el pensament de l’autor amb qualsevol dels 
aspectes suggerits en la qüestió. 
  

1. Es valoraran els continguts d’interés filosòfic exposats. 
2. Es valorarà l’originalitat de la proposta de l’alumne o l’alumna i la seua exposició 
reflexiva i justificada, en què s’hagen evitat respostes memorístiques o estereotipades. 

  
Valoració: fins a 1 punt. 
 


