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Història de la Filosofia 

 

Model 2 

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

OPCIÓ A 

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

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

b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda al 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) El comentari també ha d’incloure una valoració crítica, emprant els coneixements de la 

matèria que s’han adquirit al llarg del curs. (1,5 punts) 

 

«Examina ara —vaig dir jo— què els passaria a aquests homes si se’ls lliurés de les 

cadenes i se’ls guarís del seu error. Si algú fos alliberat i de seguida fos obligat a alçar-

se i a girar el coll, i a caminar i a mirar cap a la llum, seria incapaç de mirar els 

objectes les ombres dels quals havia vist. Què creus que respondria el presoner si algú 

li digués que el que veia abans no tenia cap valor, però que ara, que està més pròxim a 

la realitat i que està girat cap a les coses més reals, hi veu més correctament? I si, 

finalment, fent-li mirar cadascuna de les coses que li passen per davant, se l’obligués a 

respondre què veu? No creus que restaria atònit i que li semblaria que el que havia 

vist abans era més veritable que les coses mostrades ara?» 

Plató, República (llibre VII, 515 c-d) 

 

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

a) Explicau la teoria del mètode en Descartes 

b) Explicau el concepte d’«alienació» en Marx 

 

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

a) Comparau la teoria de l’ànima de Plató amb la teoria de l’ànima d’Aristòtil 

b) Comparau la teoria de les idees de R. Descartes amb la teoria de les idees de D. Hume 
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OPCIÓ B 

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

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

b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda al 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) El comentari també ha d’incloure una valoració crítica, emprant els coneixements de la 

matèria que s’han adquirit al llarg del curs. (1,5 punts) 

 

«És indubtable que tot coneixement comença amb l’experiència. Car, ¿com 

podria deixondir-se la nostra facultat de conèixer sinó mitjançant objectes que afecten 

els nostres sentits i que ara produeixen per si mateixos representacions, adés posen en 

marxa la capacitat de l’enteniment per comparar aquestes representacions, per 

enllaçar-les o destriar-les i elaborar així la matèria bruta de les impressions sensibles, 

amb vista a un coneixement dels objectes denominat experiència? Per tant, en l’ordre 

temporal, cap coneixement no precedeix l’experiència, i tot coneixement comença 

amb aquesta.  

»Però encara que tot el nostre coneixement comenci amb l’experiència, no per 

això tot ell en procedeix. En efecte, podria esdevenir-se que el nostre coneixement 

empíric fos una composició del que rebem mitjançant les impressions i del que la 

nostra facultat de conèixer produeix (simplement motivada per les impressions) a 

partir d’ella mateixa.» 

Kant, introducció a la Crítica de la raó pura 

 

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

a) Explicau el concepte de nihilisme en F. Nietzsche 

b) Explicau la teoria del coneixement en Plató 

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

a) Comparau la teoria ètica de D. Hume amb la teoria ètica d’I. Kant 

b) Comparau la teoria de l’Estat de Plató amb la teoria de l’Estat de K. Marx 

 

                                                  

 


