
Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2010)

Filosofia
Criteris específics de correcció

Model 1

L'examen  consisteix  en  dues  proves.  Cada  prova  suposa  un  50  per  cent  de  la 
qualificació final.

I. A la primera cal triar un de dos paràgrafs extrets de les lectures del programa. La 
puntuació màxima és de 5 punts. Els criteris aplicats són:

 Nivell de comprensió del text transcrit.
 Capacitat de relació i vinculació amb la lectura de la qual ha estat extret.
 Capacitat de determinació dels conceptes i categories principals continguts.
 Capacitat d'exposició.
 Capacitat crítica. 

II. A la segona es presenten dues preguntes de resposta obligatòria relacionades amb els 
temes tractats a les lectures del programa. Són preguntes conceptuals. La puntuació és 
de 2,5 punts com a màxim per pregunta. Total, 5 punts. Els criteris aplicats són:

 Nivell de comprensió de la pregunta.
 Que es respongui la qüestió i no altres de relacionades però alienes a la pregunta 

concreta.
 Capacitat sintètica de resposta i evitació de circumloquis innecessaris.
 Capacitat de relació entre conceptes quan aquesta és la qüestió proposada.
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Aquest examen consisteix en dues proves. La puntuació màxima en cada prova és de 5 
punts. L'examen s'aprova a partir d'un total de 5 punts.

Prova I. Comentari de text

Triau  un  d'aquests  dos  textos,  assenyalau-ne  les  idees  centrals,  el  context  i 
comentau-ne el raonament. (5 punts) 

Text A

«La paraula “modern” en la seva forma llatina “modernus” es va utilitzar per primera 
vegada en el segle V per tal de distingir el present, que s’havia tornat oficialment cristià, 
del  passat  romà i  pagà.  El  terme “modern”,  amb un contingut  divers,  expressa  una 
vegada i una altra la consciència d’una època que es relaciona amb el passat, l'antiguitat, 
per tal de considerar-se a si mateixa com el resultat d'una transició de l'antic al nou.»

Jürgen Habermas, La modernitat: un projecte inacabat.

Text B

«I havent notat que no hi ha res en això: penso, doncs existeixo, que m’asseguri que dic 
la veritat, sinó que veig clarament que, per pensar, cal ésser: jutjava que podia prendre 
per regla general que les coses que concebem força clarament i força distintament són 
totes  vertaderes;  però que  hi  ha només alguna dificultat  a  distingir  bé aquelles  que 
concebem distintament.» 

René Descartes, Discurs del mètode, Quarta part.

Prova II. Preguntes

Responeu les qüestions següents:

1. Explicau el significat que Kant atorga al concepte «raó pràctica». (2,5 punts)

2. Què significa l’al·legoria de la caverna en Plató? (2,5 punts)


