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Criteris d’avaluació i correcció 

1. Examen 
L’examen consistirà en dues opcions, de les quals hom haurà de triar-ne una. Cada 

opció consta de quatre preguntes relatives a un fragment o paràgraf d’un text filosòfic 

del repertori del temari. Cada pregunta val 2,5 punts. Les preguntes es refereixen a 

conceptes clau o problemes filosòfics rellevants en l’exposició que l’autor fa del seu 

pensament, de l’època o el corrent que representa dins el respectiu tema, i a la seva 

relació o influència amb altres autors i temes. En contestar les preguntes, l’examinand 

s’ha d’atenir al que es demani, evitar l’exposició mecànica, i demostrar la comprensió 

del text i de les idees subjacents, la capacitat de relacionar-les amb l’època i el corrent 

que representa, i d’argumentar-hi justificant de forma raonada les respostes. 
 
2. Criteris d’avaluació 

Com a guia general se seguiran els criteris d’avaluació detallats al Decret 111/2002, de 2 d’agost, de la 

Conselleria d’Educació i Cultura, pel qual s’estableix l’estructura i l’ordenació dels ensenyaments de 

batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 104, de 29-08-2002) pel que fa referència als continguts de 

Filosofia II per a segon curs de batxillerat (pàg. 14850-3 del BOIB núm. 104) i els criteris d’avaluació 

prevists (pàg. 14852). En resum, es valorarà la capacitat bàsica de:  

1. Analitzar textos filosòfics breus, adonar-se del problema que tracten, de la seva estructura expositiva, 

de la connexió entre les idees que s’hi expressen i dels raonaments que hi són presents: la 

identificació del tema o problema principal, l’explicació dels conceptes que s’utilitzen i el 

reconeixement de les proposicions i els raonaments que fonamenten una conclusió. 

2. Interpretar el sentit de textos, temes i problemes filosòfics relacionant-los amb el conjunt de l’obra de 

l’autor/a, comparant-ho amb el pensament d’altres autors/es del mateix corrent o que hagin tractat 

una mateixa problemàtica, i situar-los, en qualsevol cas, en el pertinent context històric, localitzant 

cronològicament les diverses teories filosòfiques estudiades en relació amb les grans fites històriques. 

3. Expressar-se de forma concreta, clara, ordenada i sintètica, identificant, explicant i usant 

correctament la terminologia filosòfica bàsica dels autors o autores i corrents de pensament estudiats, 

i expressar-se sense paràfrasis i amb correcció sintàctica i ortogràfica, i riquesa semàntica. 

4. Comentar i jutjar críticament textos filosòfics identificant els supòsits que els sustenten, la 

dependència que tenen de corrents de pensament anteriors, la influència que han exercit en 

plantejaments filosòfics posteriors i la vigència o debilitat dels seus raonaments, així com reconèixer 

críticament els pressupòsits, prejudicis i conseqüències pràctiques dels discursos teòrics. 

Criteris de correcció 
� Nivell de comprensió del text transcrit 

� Capacitat de relació amb la lectura de la qual el text és un extracte 

� Capacitat d’identificació dels principals temes, conceptes i categories continguts  

� Capacitat d’exposició 

� Capacitat d’argumentació personal crítica 
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Triau una de les dues opcions i contestau de forma raonada les preguntes al peu del text. 

L’examen s’aprova a partir d’un total de 5 punts. 

 

OPCIÓ A  

«Així doncs, considerant que els nostres sentits en algunes ocasions ens indueixen a 

error, vaig decidir suposar que no existia cosa alguna que fos tal com ens la fan 

imaginar. I com que existeixen homes que s’equivoquen en raonar en qüestions 

relacionades amb les més senzilles matèries de la geometria i que incorren en 

paralogismes, jutjant que jo, com qualsevol altre, estava subjecte a error, rebutjava com 

a falses totes les raons que fins llavors havia admès com a demostracions. I, finalment, 

considerant que fins i tot els pensaments que tenim quan estem desperts poden assaltar-

nos quan dormim, sense que cap en tal estat sigui vertader, em vaig resoldre a fingir que 

totes les coses que fins llavors havien arribar al meu esperit no eren més vertaderes que 

les il·lusions dels meus somnis. Però, immediatament després, vaig advertir que, mentre 

desitjava pensar d’aquesta manera que tot era fals, era absolutament necessari que jo, 

que ho pensava, fos alguna cosa. I adonant-me que aquesta veritat: penso, doncs 

existeixo, era tan ferma i tan segura que totes les més extravagants suposicions dels 

escèptics no eren capaces de fer-la trontollar, vaig jutjar que podria admetre-la sense 

escrúpol com a primer principi de la filosofia que jo indagava.» 

René Descartes, Discurs del mètode 

 

1. Explicau el contingut del text (2,5 punts) 

2. Explicau el mètode cartesià i relacionau-lo amb el text (2,5 punts) 

3. Comparau aquest enfocament amb la teoria del coneixement de Hume, i explicau les 

diferències entre racionalisme i empirisme (2,5 punts) 

4. En quin sentit es pot dir que el pensament de Descartes és humanista? En què es 

diferencia de la filosofia anterior? (2,5 punts) 



 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓ B 

«Una època no pot obligar-se ni juramentar-se per a posar la següent en una situació tal 

que li sigui impossible ampliar els seus coneixements (sobretot els més urgents), 

depurar-ne els errors i, en general, avançar en la Il·lustració. Seria un crim contra la 

naturalesa humana, el destí primordial de la qual consisteix, justament, en aquest 

progressar. Per tant, la posteritat està plenament justificada per a rebutjar els acords 

acceptats de manera incompetent i ultratjant. La clau de tot el que pot decidir-se com a 

llei per a un poble resideix en la següent pregunta: podria un poble imposar-se a si 

mateix tal llei? Això seria possible si tingués l’esperança d’aconseguir, en un determinat 

curt termini, una llei millor per a introduir un nou ordre que, al mateix temps deixés 

lliures tots els ciutadans, especialment els sacerdots, per, en tant que instruïts, fer 

observacions públicament, és a dir, per escrit, sobre les deficiències de tal ordre.» 

Immanuel Kant, Què és la Il·lustració? 

  

1. Explicau el contingut del text (2,5 punts) 

2. Què significa que el ciutadà hauria de fer un ús públic de la raó? Què seria un ús 

privat de la raó? (2,5 punts) 

3. Què significa que la llei és imposada o volguda per un mateix? Contestau en relació 

amb les idees de deure moral i autonomia segons Kant (2,5 punts) 

4. Podem considerar que vivim avui dia una època il·lustrada de progrés? Què en 

pensava Hannah Arendt? (2,5 punts) 

 


