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Triau un d’aquests dos textos i responeu les preguntes formulades. 
 

OPCIÓ A 

Sembla, doncs, que totes les afeccions de l’ànima es produeixen mitjançant el cos, com 
és ara el coratge, la dolcesa, la temença, la compassió, la gosadia, com també el fet 
d’alegrar-se, d’estimar i d’odiar. Alhora, naturalment, en totes aquestes afeccions 
participa també el cos. […] Per això, correspon al físic la tasca d’observar l’ànima, 
l’ànima en conjunt o bé aquesta ànima concreta. 

ARISTÒTIL, De l’ànima 

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

2. Explica les nocions aristotèliques d’ànima i cos i relaciona-les amb: a) 
l’hilemorfisme, o b) la teoria de les quatre causes. (2,5 punts) 

3. Relaciona l’antropologia aristotèlica amb la de: a) Plató, b) Tomàs d’Aquino o c) 
Descartes. (2,5 punts) 

4. Quina opinió et mereix la tesi del text i quin sentit té parlar-ne avui en dia? (2,5 
punts) 
 
 
OPCIÓ B 
Les idees de la classe dominant són en cada època les idees dominants, és a dir, la classe 
que és la força material dominant n’és a l’ensems la força espiritual dominant. La classe 
que té a la seva disposició els mitjans de la producció material disposa així també dels 
mitjans de la producció intel·lectual, de manera que, en general, li són sotmeses també 
les idees d’aquells que estan privats dels mitjans de la producció intel·lectual. Les idees 
dominants no són més que l’expressió ideal de les relacions materials dominants, són 
les relacions materials dominants concebudes com a idees; l’expressió, doncs, de les 
relacions que fan precisament d’una classe la classe dominant. 

K. MARX - F. ENGELS, La ideologia alemanya 

 

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

2. Explica la noció marxista de classe i relaciona-la amb: a) el materialisme històric, o 
b) la noció d’ideologia. (2,5 punts) 

3. Relaciona la concepció marxista de la societat amb la de: a) Plató, o b) Maquiavel. 
(2,5 punts) 

4. Quina opinió et mereix la tesi del text i quin sentit té parlar-ne avui en dia? (2,5 
punts) 


