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Filosofia 
Model 1 

 
 
Triau una de les dues opcions i contestau de forma raonada les preguntes que hi ha al 

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

 
 

OPCIÓ A  

«Doncs bé, estimat Glaucó, hem d'aplicar íntegra aquesta al·legoria al que anteriorment 
ha estat dit, comparant l’àmbit que es manifesta a la vista amb l’estança de la presó, i la 
llum del foc que hi ha en ella amb el poder del sol; compara, d’altra banda, l’ascens i 
contemplació de les coses d’allà dalt amb el camí de l’ànima cap a l’àmbit intel·ligible, i 
no t’equivocaràs quant al que estic esperant, i que és el que desitges sentir. Déu sap si 
això és realment cert; en tot cas, el que a mi em sembla és que del que és cognoscible, el 
que es veu al final, i amb dificultat, és la idea de Bé. Una vegada percebuda, s’ha de 
concloure que és la causa de totes les coses rectes i belles, que en l’àmbit visible ha 
engendrat la llum i el senyor d’aquesta, i que en l’àmbit intel·ligible és senyora i 
productora de la veritat i l’enteniment, i que és necessari tenir-la a la vista per poder 
obrar amb saviesa, en privat o en públic.» 

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

2. Quin és el camí de l’ànima cap a l’àmbit intel·ligible? Explicau la teoria platònica de 

l’ànima i la reminiscència (2,5 punts) 

3. Comparau la posició de Plató sobre la virtut amb la posició dels sofistes (2,5 punts) 

4. Hume diu que «totes les nostres idees es deriven de les nostres impressions». Per 

què no està d’acord amb Plató? (2,5 punts) 



 

 

 

 

OPCIÓ B 

«La Il·lustració és la sortida de l’ésser humà de la seva minoria d’edat, de la qual ell 
mateix és culpable. Minoria d’edat és la incapacitat de servir-se del propi enteniment 
sense la direcció d’un altre. Ell mateix n’és culpable, d’aquesta minoria d’edat, perquè 
la seva causa no consisteix en un defecte de l’enteniment, sinó en la mancança de la 
decisió i del coratge de servir-se del seu propi enteniment, sense la direcció de cap altre. 
Sapere aude! Tingues coratge de servir-te del teu propi enteniment! Aquesta és, doncs, 
la divisa de la Il·lustració.» 

Immanuel Kant, Què és la Il·lustració? 
  
1. Explicau el contingut del text (2,5 punts) 

2. Kant diu que el ciutadà hauria de ser lliure de fer un ús públic de la raó. Què vol dir? 

Què seria un ús privat de la raó? (2,5 punts) 

3. Explicau l’imperatiu categòric de 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) 
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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 


