
 

Prova d’accés a la Universitat 2009 

 

Filosofia II 
Model 3 

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

 
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 ens siguin donats. 
 

                                                           I. KANT, Crítica de la raó pura 
 

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

2. Explica el significat de «transcendental» segons Kant i la relació de l’idealisme 
transcendental amb: a) el racionalisme, o b) l’empirisme. (2,5 punts) 

3. Compara el punt de vista de Kant sobre la metafísica amb els de: a) Tomàs d’Aquino, 
o b) Nietzsche. (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 

 
Es diu causa, en un primer sentit, la matèria immanent de la qual alguna cosa es fa; per 
exemple, el bronze és causa de l’estàtua, i la plata, de la copa [...]. En un altre sentit, és 
causa, la forma i el model; i aquest és l’enunciat de l’essència i els seus gèneres (per 
exemple, de l’octava musical, la relació de dos a un i, en suma, el nombre) i les parts 
que hi ha a l’enunciat. A més, allò del qual procedeix el primer principi del canvi i del 
repòs; per exemple, aquell que va aconsellar és causa de l’acció, i el pare és causa del 
fill i, en suma, l’agent, d’allò fet, i el que produeix el canvi, del que el pateix. A més, (hi 
ha la causa entesa) com el fi, i això és allò per al que alguna cosa es fa; per exemple, del 
passejar és causa la salut. Per què, efectivament, es passeja? Diem: per estar sa. I, tot 
dient això, creiem haver adduït la causa. 

                                                                      ARISTÒTIL, Metafísica 

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

2. Explica la teoria hilemorfista d’Aristòtil i compara-la amb: a) la teoria de les idees de 
Plató, o b) la noció presocràtica de principi (arkhé). (2,5 punts) 

3. Explica la noció aristotèlica de substància i compara-la amb: a) la de Descartes, o b) 
la de Kant. (2,5 punts) 

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


