
 

Prova d’accés a la Universitat (2005) 
 

Selectivitat 

Filosofia II 

Model 1 
 
Tria un d’aquests dos textos i respon les preguntes formulades. 
 
Opció A 
 
«És indubtable que tot el nostre coneixement comença amb l’experiència. Car, ¿com 
podria deixondir-se la nostra facultat de conèixer sinó mitjançant objectes que afecten 
els nostres sentits i que ara produeixen per ells mateixos representacions, adés posen en 
marxa la capacitat de l’enteniment per comparar aquestes representacions, per enllaçar-
les o destriar-les i elaborar així la matèria bruta de les impressions sensibles, amb vista a 
un coneixement dels objectes denominat experiència? Per tant, en l’ordre temporal, cap 
coneixement precedeix l’experiència i tot coneixement comença amb ella. 
 
»Però encara que tot el nostre coneixement comenci amb l’experiència, no per això tot 
ell en procedeix. En efecte, podria esdevenir-se que el nostre coneixement empíric fos 
una composició del que rebem mitjançant les impressions i del que la nostra facultat de 
conèixer produeix (simplement motivada per les impressions) a partir d’ella mateixa.» 

Kant 
1. Explica breument el contingut del text. (2,5 punts) 
2. Quines diferències hi ha entre «començar amb» i «procedir de» l’experiència? (2,5 

punts) 
3. Compara la teoria kantiana sobre el coneixement amb la del racionalisme i la de 

l'empirisme. (2,5 punts) 
4. Creus que procedeix tot el nostre coneixement de l’experiència? (2,5 punts) 
 
 
Opció B 
 
«Sovint, Sòcrates va dir Cebes, prenent la paraula, dius que aprendre no és, en el 
fons, altra cosa que recordar. Segons això, sens dubte és forçós que en un temps anterior 
hàgim après allò que ara recordem. Això no seria possible si la nostra ànima no existís 
en cap altre lloc abans d’arribar a existir en aquesta forma humana. De manera que 
també per això sembla que l’ànima és immortal. 
Però Cebes va replicar Simmies, quines proves hi ha? Recorda-m’ho, perquè en 
aquest moment no me’n recordo. 
Es demostra per un bonic argument: interrogats els individus, si es fa bé, ho diuen tot 
com realment és. No obstant això, si en ells no hi hagués ciència i conceptes correctes, 
no serien capaços de fer això.» 

Plató 
1. Explica breument el contingut del text. (2,5 punts) 
2. Explica la teoria de la reminiscència i relaciona-la amb la teoria de l'ànima. (2,5 

punts) 
3. Compara la teoria del coneixement de Plató amb la dels sofistes i la d'Aristòtil. (2,5 

punts) 
4. Quina opinió et mereix i quin sentit té avui parlar de la immortalitat de l'ànima? (2,5 

punts) 


