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Filosofia II 
Model 1 

 

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

  Doncs aquest quadre, vaig fer jo, estimat Glaucó, cal aplicar-lo, tot ell, al que havíem 
dit abans, bo i comparant aquest àmbit que apareix a la vista amb l’habitacle de la presó, 
i la llum del foc d’allí amb el poder del sol; la pujada cap a dalt i la contemplació des 
d’allí dalt, si poses que és com l’ascensió de l’ànima cap a la regió intel·ligible no 
t’erraràs, almenys de com jo ho espero, ja que vols sentir-ho. Si s’escau que és vera 
aquesta meva opinió, déu ho sap, però a mi el que em sembla m’ho sembla així: en el 
món intel·ligible, l’última idea que es veu, i amb prou feines, és la del bé, i d’haver-la 
vista cal concloure que ella és arreu la causa de tot el recte i el bell, que ha parit, en el 
món que es veu, la llum i l’amo de la llum, que en el món intel·ligible és ella la 
mestressa que produeix la veritat i el coneixement, i que és ella que cal que vegi qui ha 
d’obrar assenyadament, privadament i pública. 

PLATÓ, República 

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

2. Explica la teoria de Plató de les idees i la seva relació amb: a) la seva teoria política, 
o b) la seva teoria del coneixement. (2,5 punts) 

3. Relaciona i compara la concepció platònica de la realitat amb la de: a) Aristòtil, o b) 
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 

En tant que en aquestes (ciències) ha d’haver-hi raó, cal que alguna cosa hi sigui 
coneguda a priori, i aquest coneixement es pot relacionar amb el seu objecte de dues 
maneres: bé per determinar simplement aquest objecte i el seu concepte (que ha de ser 
donat per una altra banda) o bé per fer-lo real. El primer és el coneixement teòric i 
l’altre és el coneixement pràctic de la raó. La part pura d’ambdós, per ample o per 
reduït que sigui el contingut, ço és, la part en què la raó determina el seu objecte 
completament a priori, ha de ser exposada primerament sola, per no barrejar-hi el que 
procedeix d’altres fonts […]. 
       KANT, Crítica de la raó pura 

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

2. Explica les nocions de Kant de coneixement a priori i a posteriori i relaciona-les 
amb: a) la seva classificació dels tipus de judicis, o b) la seva noció de l’idealisme 
transcendental. (2,5 punts) 

3. Relaciona i compara la teoria kantiana del coneixement amb la teoria del 
coneixement de: a) Plató, b) Aristòtil 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) 


