
Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2013)

Filosofia
Model 1

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 

«Observa  ara,  Glaucó,  que  no  serem injusts  amb  els  filòsofs  que  han  sorgit  entre 
nosaltres, sinó que els parlarem en justícia, en forçar-los a ocupar-se i cuidar dels altres. 
Els direm, en efecte, […] “Però a vosaltres us hem format tant per a vosaltres mateixos 
com per a la resta de la ciutat, per ser conductors i reis dels eixams, us hem educat 
millor i més completament que als altres, i més capaços de participar tant en la filosofia 
com en la política. Cadascun al seu torn, per tant, heu de descendir cap a l’estatge comú 
dels altres i habituar-vos a contemplar les tenebres; doncs, una vegada habituats, veureu 
mil vegades millor les coses d’allà i coneixereu cadascuna de les imatges i de què són 
imatges, ja que vosaltres haureu vist  abans la veritat  en el  que concerneix les coses 
belles,  justes  i  bones.  I  així  la  ciutat  habitarà  en  la  vigília  per  a  nosaltres  i  per  a 
vosaltres,  no  en  el  somni,  com  passa  actualment  amb  la  majoria  de  ciutats,  on 
competeixen entre si com entre ombres i disputen entorn del govern, com si fos una 
cosa de gran valor. Però la veritat és que la ciutat en la qual menys anhelen governar els 
qui han de fer-ho és forçosament la millor i més allunyada de dissensions, i el contrari 
cal dir de la que tingui els governants contraris a això»

Plató, República

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

2. Plató contrasta les «imatges» amb la «veritat», cosa que remet a la teoria platònica 

de les idees. Explicau-la. (2,5 punts)

3. Estarien d'acord els sofistes amb aquesta concepció de Plató? Per què? (2,5 punts)

4. Comparau la posició de Plató sobre la «vigília» i el «somni» amb la de Descartes. 

(2,5 punts)



OPCIÓ B

«Per  contra,  examinant  de  nou  la  idea  que  tenia  d’un  Ésser  Perfecte,  trobava  que 
l’existència hi estava compresa d’igual forma que en la del triangle està comprès que els 
seus tres angles siguin iguals a dos de rectes, o en la d’una esfera en què totes les seves 
parts  equidistin  del  centre,  i  fins i  tot  amb major  evidència.  I,  en conseqüència,  és 
almenys tan cert que Déu, l'Ésser Perfecte, és o existeix com ho pugui ser qualsevol 
demostració de la geometria.»

René Descartes, Discurs del mètode
 
1. Explicau el contingut del text. (2,5 punts)

2. Explicau la sentència «penso, doncs existeixo». (2,5 punts)

3. Què és el racionalisme? (2,5 punts)

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

d'acord amb Descartes? Per què? (2,5 punts)



Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2013)

Filosofia
Criteris específics de correcció

Model 1

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


