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Triau una de les dues opcions i responeu a les preguntes proposades. 

 

OPCIÓ A 

1. Comentau el següent text, incloent en el comentari aquests elements:  

 

a) Context històric, social i cultural. (1 punt) 

b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda al text. (0.5 punts) 

c) Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i 

de la relació entre aquestes. (2 punts) 

d) Emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs, feu 

una valoració crítica del text. (1,5 punts) 

Text 

«Sota les condicions totalitàries, el temor es troba probablement més difós que 
abans; però la por ha perdut la seva utilitat pràctica quan les accions guiades per ell 
no poden ja contribuir a evitar els perills que l'home tem. El mateix cal dir respecte de 
la simpatia o del suport al règim, perquè el terror total no només selecciona les seves 
víctimes segons normes objectives; tria els executors amb el més gran desdeny per 
les conviccions i simpaties del candidat. L’eliminació consistent de la convicció com a 
motiu per a l’acció es va convertir en cosa corrent des de les grans purgues a la Unió 
Soviètica i als països satèl·lit. El propòsit de l'educació totalitària mai ha estat 
inculcar conviccions, sinó destruir la capacitat per formar-se’n alguna.» H. Arendt, Els 
orígens del totalitarisme, cap. 12, § VII. 
 

2. Responeu a una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts): 

a) Què és un judici? Tipus de judicis a la Crítica de la raó pura de Kant. 

b) El concepte d’idea en Plató. 

 

3. Responeu a una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts): 

a) Comparau el racionalisme amb l’empirisme. 

b) Comparau la moral d’Aristòtil amb la de Kant. 
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OPCIÓ B 

 

1. Comentau el següent text, incloent al comentari aquests elements:  

a) Context històric, social i cultural. (1 punt) 

b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda al text. (0,5 punts) 

c) Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i 

de la relació entre aquestes. (2 punts) 

d) Emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs, feu 

una valoració crítica del text. (1,5 punts) 

 

Text 

«Fins ara hom admetia que tot el nostre coneixement s’havia de regir pels 
objectes; però, amb aquesta pressuposició, tots els assaigs fets mitjançant 
conceptes per decidir a priori alguna cosa sobre ells, amb la qual 
eixamplar el nostre coneixement, quedaven anihilats. Assagem, doncs, per 
una vegada, si no avançarem millor en les tasques de la metafísica 
admetent que els objectes han de regir-se pel nostre coneixement, la qual 
cosa ja concorda més bé amb la desitjada possibilitat d’un coneixement a 
priori d’aquests objectes que establirà quelcom sobre ells abans que 
siguin donats.»                                    
KANT, Crítica de la raó pura 

 

2. Responeu a una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts): 

a) Teoria moral de Hume: la simpatia. 

b) Coneixement i mètode en Descartes. 

 

3. Responeu a una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts): 

a) Comparau la teoria de les idees de Plató amb la metafísica d’Aristòtil. 
b) Comparau la teoria política de Marx amb la de Nietzsche. 

                                                  


