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BAREM DE L’EXAMEN:
L’alumne/acontestarà,dinsdel’opcióquetrie,lesquatreqüestionssobreeltextdel’autorquehatreballaten
classe.
1ªqüestió:2punts;2ªqüestió:2punts;3ªqüestió:5punts;4ªqüestió:1punt.
OPCIÓ PRIMERA
TEXT I
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-SÒCRATES:Elsulls,vaigferjo,tusapsque,quanalgúelsdirigeixcapaobjectesdecolorsperòque
lallum deldianoil·
luminasinónoméslaclarordelanit,semblenapagatsiquasiullsdececs,com sila
vistanofosneta. Oiquehosaps?
-GLAUCÓ:I tantquehosé,vadir.
-S:Però,em penso,quan són dirigitsaobjectesqueelsolirradia,elsullshiveuen claramentilavista
tornaasemblarneta.
-G:I doncsquè?
-S:Doncsque això mateix passa amb l’ànima ila seva intel·
ligència:allò quelaveritatil’essència
irradien,quanl’ànimahiposaelsulls,prouqueliésintel·
ligibleisembla,l’ànima,quetéintel·
ligència;
però quan miracap aobjectesmesclatsdefoscor,queneixen imoren,lisemblaqueentén,però coses
que lisemblen,amb la intel·
ligència apagada,opinions que canvien ara amuntadés avall;iaixífa
l’efectequenoenté,d’intel·
ligència.
-G:Síqueenfal’efecte.
-S:Pertant,elqueconfereix veritatalsobjectesdelconeixementidónaaquiconeix lapossibilitatde
fer-ho,japotsbendirqueéslaideadelbé,laqual,pensaqueéscausa,sí,delsaberidelaveritatcom a
objectesdeconeixement;ara,totiserbellestotesduescoses,elconeixementilaveritat,siconsideres
quehihaalgunacosaencaramésbella,fasben fet,l’encertes. Elsaberilaveritat,com enelcasdela
llum ilavista,creure’lssemblantsalsolésferben fet,però considerarquesón elsolno ésben fet;i,
aixímateix,creure,tornantalsaberila veritat,que totes dues coses són semblants albé,això és
correcte,peròcreurequesónelbé,nil’unanil’altra,aixònon’és. Elbéésd’unatalmaneraquemereix
unamésaltaconsideració.
(PLATÓ,La República,LlibreVI 508c-509a. TraducciódeCarlesMiralles).
QÜESTIONS:
1.- Sintetitza les idees del text mostrant en el teu resum l’estructura argumentativa o expositiva
desenvolupadaperl’autor.
2.-Definix elterme “idea delbé”,partintde la informació oferta peltext,icompletant-la amb el
coneixementquetinguesdelafilosofiadel’autor».
3.-Redacció:Dualismes ontològic i epistemològic en Plató.
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algun d’aquests sentits: per la seua relació amb el d’altres filòsofs,amb fets històrics rellevants
(especialmentsisón coetanisdel’autoro tenen relació amb laseuavida)o amb tretssignificatiusdel
móncontemporani.
OPCIÓ PRIMERA
TEXT II
1

I jaquetractem laqüestióambgenerositat,afegiréquebépotseranomenatbenaurat aquellque
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notédesitjosnisenttemortotiactuantambraciocini,cartampoclespedressentenporotristesaniels
capsdebestiar,però no peraquestaraó han derebreelnom defeliços,atèsqueno tenen capacitatper
comprendrelabenaurança.
Posaenaquestmateixllocelshomesalsquelaseuanaturasensellumsieldesconeixementdesi
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mateixosva rebaixaralnivellde ramato d’altresanimals. Cap diferència hiha en la pràctica entre
aquellsiaquests,totavegadaqueaquestsmanquendetotacapacitatd’enraonariaquellsnoméstenenun
enraonamentdefectuósidestreúnicamentperbuscar-losproblemeso perversions. Benaurat,pertant,
nopotanomenar-seningúquehajaquedatalmargedelaveritat.
Benaurada,aixídoncs,és aquella vida estable iarrelada en eljudicicorrecte iencertat. És
llavors,doncs,quan elcorrestapurialliberatdetotmal,demaneraquesabràdefugirlesagressions
d’obra ide paraula,idavanttota contingència romandrà dempeuson va determinarque romandria,i
reivindicaràelseullocfinsitotquanlafortunalisigahostilicontrària.
Pelquefaalplaer,enefecte,encaraqueaquestestrobeenvoltant-nospertotarreuiensacorrale
tancanttotselsflancs,encara que ensreblanisca l’esperitamb elsseusencantsienselscol·
loque al
davantunrerel’altreamblaintenciódefer-noscaure,totalmentoparcial,mitjançantlaseuaseducció,
¿quinmortal,aquiencaraliquedecoratgecom ahome,voldrànitidiasentireixaincessantexcitaciói
ferdeserciódelseuesperitpersotmetre’salcos?
(SÈNECA,De la vida benaurada. TraducciódeCarlosMonzóGallo).
QÜESTIONS:
1.- Sintetitza les idees del text mostrant en el teu resum l’estructura argumentativa o expositiva
desenvolupadaperl’autor.
2.- Definix elterme “benaurat”,partintde la informació oferta peltext,icompletant-la amb el
coneixementquetinguesdelafilosofiadel’autor.
3.-Redacció:Plaeri virtut en Epicur.
4.-Comenta breuementqualsevolaspecte delpensamentde l’autordeltextque jutgesimportanten
algun d’aquests sentits: per la seua relació amb el d’altres filòsofs,amb fets històrics rellevants
(especialmentsisón coetanisdel’autoro tenen relació amb laseuavida)o amb tretssignificatiusdel
móncontemporani.
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TEXT I
1

La metafísica,coneixementespeculatiu de la raó completamentaïllat,que s’eleva deltotper

2

damuntdel’alliçonamentdel’experiència–iho facertamentpermitjàdemersconceptes(no,com la

3

matemàtica,perl’aplicaciódelsmateixosconceptesalaintuïció)-ienlaqual,perconsegüent,laraóha
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deserelseu propideixeble,no hatingutencarafinsavuilasorttan propíciad’haverpogutagafarel

5

camísegurd’una ciència,a pesarde sermésantiga que toteslesaltresique subsistiria encara que
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aquestes foren engolides en l’avenc d’una barbàrie que ho exterminara tot. Car la raó s’hitroba
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contínuamentenunculdesac,finsitotquanvoladonar-sea priori (com ellas’arroga)d’aquelleslleis
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que l’experiència mésordinària confirma. En la metafísica caldesferelcamíinnombrablesvegades,

9

perquèhom trobaqueaquestnoportaallàonesvol. I pelquefaalaunanimitatdelsseuspartidarisen
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llursafirmacions,lametafísicaestrobaencaratanllunyquemésaviatésuncampdebatallaquesembla

11

pròpiamentdestinatperquèaquellsexerciten llursforcesen eljocdelcombat,ion cap lluitadorno ha
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pogutmaiguanyar-seelméspetitllocnifundarsobrelaseuavictòriaunapossessió permanent. Així,

13

doncs,nohihadubtequefinsaraelseumètodenohaestatsinóunmeranaralespalpentesi,elqueés

14

pitjor,entremersconceptes.

15

Doncsbé,¿aquèésdegutqueenlametafísicanos’hajapoguttrobarencaracapcamísegurpera

16

la ciència? ¿Què potserésimpossible? Aleshores,¿perquè la natura ha esperonatla nostra raó amb

17

l’afanyinfatigablederastrejar-locom unadelesseuestasquesmésimportants?
(I. KANT,“Pròlegalasegonaedició delaCrítica de la raó pura”(BXIV-BXV). Traduccióde
JoanB. Llinares).
QÜESTIONS:
1.- Sintetitza les idees del text mostrant en el teu resum l’estructura argumentativa o expositiva
desenvolupadaperl’autor.
2.- Definix elterme “metafísica”,partintde la informació oferta peltext,icompletant-la amb el
coneixementquetinguesdelafilosofiadel’autor».
3.-Redacció:La distinció fenomen i noümen i l’ús teòric de la raó en Kant.
4.-Comenta breuementqualsevolaspecte delpensamentde l’autordeltextque jutgesimportanten
algun d’aquests sentits: per la seua relació amb el d’altres filòsofs,amb fets històrics rellevants
(especialmentsisón coetanisdel’autoro tenen relació amb laseuavida)o amb tretssignificatiusdel
móncontemporani.
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OPCIÓ SEGONA
TEXT II
1

Lesideesmésgranssobreladivinitatensvénen únicamentperlaraó. Vegeu l’espectacledela

2

natura,escolteu laveu interior. ¿Déu no ho hadittotalsnostresulls,alanostraconsciència,alnostre

3

judici? ¿Quèéselqueensdiran elshomesamésamés? Llursrevelacionsno fan sinó quedegradar

4

Déu,en donar-lilespassionshumanes. Lluny d’aclarirlesnocionsdelgran Ésser,m’adono que els

5

dogmesparticularslesenreden;que,llunyd’ennoblir-les,lesenvileixen,que,alsmisterisinconcebibles

6

que l’envolten,afegeixen contradiccionsabsurdes;que fan l’home orgullós,intolerant,cruel;que,en

7

llocd’establirlapau sobrelaterra,hiporten l’espasaielfoc. Em pregunto perquinssetsoustotaixò

8

sensequesàpigacontestar-me. Nohiséveuremésqueelscrimsilesmisèriesdelgènerehumà.

9

Hom vadir-mequecaliaunarevelació afid’ensenyaralshomeslamaneraamb quèDéu volia

10

ésserservit;hom citacom aprovaladiversitatdeculturesextravagantsquehaninstituïdes,iunhom no

11

veuqueniaquestamateixadiversitatprovinguidelafantasiadelesrevelacions. Desqueelspobleshan

12

gosatdeferparlarDéu,cadascúl’hafetparlaralasevamanerailihanfetdirelquehanvolgut. Siun

13

hom haguésescoltattan solsallò queDéu diu alcordel’home,maino hihauriahagutmésqueuna

14

religióalaterra.
(J. J. ROUSSEAU,Professió de fe del vicari savoià. TraducciódeJosepM. Sala-Valldaura)
QÜESTIONS:
1.- Sintetitza les idees del text mostrant en el teu resum l’estructura argumentativa o expositiva
desenvolupadaperl’autor.
2.- Definix elterme “revelació”,partintde la informació oferta peltext,icompletant-la amb el
coneixementquetinguesdelafilosofiadel’autor.
3.-Redacció:La crítica del fanatisme religiós en Rousseau.
4.-Comenta breuementqualsevolaspecte delpensamentde l’autordeltextque jutgesimportanten
algun d’aquests sentits: per la seua relació amb el d’altres filòsofs,amb fets històrics rellevants
(especialmentsisón coetanisdel’autoro tenen relació amb laseuavida)o amb tretssignificatiusdel
móncontemporani.
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