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Història de la Filosofia 

 

Model 1 

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) 

«La raó per la qual l’ésser humà és un ésser social, més que qualsevol abella i que 

qualsevol altre animal gregari, és clara: la naturalesa, doncs, com diem, no fa res 

en va. L’ésser humà és, d’entre els animals, l’únic que posseeix la paraula. La veu 

és signe del dolor i del plaer; per això la tenen també els animals, ja que per la 

seva naturalesa han arribat fins a tenir sensació del dolor i del plaer i comunicar-

se aquestes sensacions els uns als altres. En canvi, la paraula existeix per 

manifestar el que és convenient i el que és nociu, així com el que és just i el que 

és injust. I això és propi dels humans enfront dels altres animals: posseir de 

manera exclusiva el sentit del que és bo i del que és dolent, del que és just i 

injust, i altres apreciacions. La participació comunitària en aquestes constitueix la 

casa familiar i la ciutat.» 

ARISTÒTIL: Política, I, cap. 1   

 

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

a) Explicau la crítica a la noció de causalitat en D. Hume 

b) Explicau el concepte de materialisme històric en K. Marx 

 

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

a) Comparau la teoria del coneixement de Plató amb la teoria del coneixement d’Aristòtil 

b) Comparau la teoria de les idees de 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) 

 

«Jo estic convençut que no hi ha res al món: ni al cel, ni a la terra, esperits, ni 

cossos, i no estic convençut que jo tampoc existeixo? Doncs no: si estic 

convençut de res o senzillament si penso alguna cosa és perquè existeixo. 

Certament que hi ha un no sé qui enganyador totpoderós i astut que utilitza tota 

la seva destresa a enganyar-me, llavors no hi ha dubte que si m’enganyen és que 

sóc; i que m’enganyi tant com vulgui, mai no podrà fer que jo no sigui res sempre 

que jo estigui pensant que sóc alguna cosa. De manera que, després de pensar-ho 

bé i examinar-ho tot amb atenció, resulta que cal concloure i donar com a cosa 

certa que aquesta proposició: jo sóc, jo existeixo, és necessàriament vertadera, 

cada vegada que la pronuncio o concebo en el meu esperit» 

R. DESCARTES: Meditacions metafísiques, II 

 

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

a) Explicau les nocions d’«apol·lini» i «dionisíac» en F. Nietzsche 

b) Explicau la crítica a la noció de «substància» en D. Hume 

 

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

a) Comparau la teoria de les idees de Plató amb la teoria de les idees d’Aristòtil  

b) Comparau la teoria del coneixement de Hume amb la teoria del coneixement de Kant                            


