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Filosofia
Model 2

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 

«La nostra imaginació té una gran autoritat sobre les nostres idees, i no hi ha idees que 
siguin  diferents  entre  si  que  ella  no  pugui  separar,  i  unir,  i  compondre  segons  les 
varietats de la ficció. Però, malgrat l’imperi de la imaginació, hi ha un vincle secret 
entre algunes idees particulars que fa que la ment les conjugui entre si més freqüentment 
i fa que l’aparició d’una introdueixi l’altra, d’aquí sorgeix el que anomenem el à propos 
del  discurs;  d’aquí,  la  coherència  en  l’escriptura;  i  d’aquí,  aquest  fil,  o  cadena  de 
pensaments, que un home manté fins i tot en el més desencadenat dels seus somnis. 
Aquests principis d’associació es redueixen a tres, a saber:  Semblança:  un retrat ens 
porta  naturalment  a  pensar  en  la  persona per  a  qui  va ser  pintat.  Contigüitat:  quan 
s’esmenta el nom de  St. Denis, la idea de París ens ve naturalment.  Causalitat: quan 
pensem en el fill,  estem predisposats per portar la  nostra atenció al  pare.  Serà fàcil 
concebre  les  grans  conseqüències  d’aquests  principis  en  la  ciència  de  la  naturalesa 
humana, si considerem que, pel que fa a la ment,  aquests són els únics vincles que 
uneixen entre si les parts de l’univers o ens posen en contacte amb alguna persona o 
objecte exterior a nosaltres.  Perquè, com és només mitjançant el pensament com les 
coses actuen sobre les nostres passions, i com aquests principis són els únics vincles 
dels nostres pensaments, aquests principis són realment, per a nosaltres, el fonament de 
l’univers; i totes les operacions de la ment, en gran mesura, n’han de dependre.»

David Hume, Abstract (Resum del Tractat de la naturalesa humana)

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

2. Comparau aquest enfocament amb la teoria del racionalisme (2,5 punts)

3. Quin és el paper de les «passions» —emocions, sentiments— en la teoria de Hume? 

(2,5 punts)

4. Hume considera que «hi ha una cadena de pensaments que es manté fins i tot en el 

més  desencadenat  dels  somnis».  Creieu  que  Descartes  hi  estaria  d’acord?  (2,5 

punts)



OPCIÓ B

«Des  del  començament,  la  paradoxa  implicada  a  la  declaració  dels  drets  humans 
inalienables va consistir que es referia a un ésser humà “abstracte” que semblava no 
existir enlloc, perquè fins i tot els salvatges vivien sota algun tipus d’ordre social. Si una 
comunitat tribal o “endarrerida” no gaudia de drets humans, era òbviament perquè com 
a conjunt no havia aconseguit encara aquesta fase de civilització, la fase de sobirania 
popular  i  nacional,  sinó que era oprimida per  dèspotes  estrangers  o  nadius.  Tota la 
qüestió dels drets humans es va veure per això ràpidament i inevitablement barrejada 
amb la qüestió de l’emancipació nacional; només la sobirania emancipada del poble, del 
propi poble de cadascun, semblava ser capaç de garantir-los. Com que la humanitat, des 
de la revolució francesa, era concebuda a imatge d’una família de nacions, gradualment 
es va fer evident que el poble, i no l’individu, era la imatge de l’home»

Hannah Arendt, Els orígens del totalitarisme

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

2. Analitzau  aquesta  reflexió  sobre  la  civilització  a  partir  de  la  idea  il·lustrada  de 

progrés (2,5 punts)

3. Explicau la idea de totalitarisme segons Arendt en relació amb el text (2,5 punts)

4. Què  significa  que  la  declaració  de  drets  humans  es  refereix  a  un  ésser  humà 

abstracte?  Contestau en relació amb la  distinció entre  universal  i  particular  (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


