
Prova d’accés a la Universitat (2014) 

Història de la Filosofia  
Model 3 

Tria una de les dues opcions i respon les preguntes proposades. 

OPCIÓ A 

1. Comenta el següent text, incloent en el comentari aquests elements:

a) Context històric, social i cultural. (1 punt) 

 b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda en el text. (0,5 punts) 

 c) Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i de 

la relació entre aquestes. (2 punts) 

 d) Emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs fes una 

valoració crítica del text. (1,5 punts) 

«Un cop desaparegudes les diferències de classe en el transcurs de l'evolució i un cop concentrada tota la 

producció en mans dels individus associats, el poder públic perd el seu caràcter polític. El poder polític, 

en la seva veritable accepció, és el poder organitzat d'una classe per oprimir-ne una altra. Si en la lluita 

contra la burgesia el proletariat s'uneix per construir necessàriament una classe, si en virtut d'una 

revolució s'erigeix en classe dominant, i com a tal classe dominant aboleix violentament el vell règim de 

producció, amb ell farà desaparèixer les condicions d'existència dels antagonismes de classes en general 

i, per tant, el seu propi predomini com a classe. 

»L'antiga societat burgesa, amb les seves classes i els seus antagonismes de classe, és substituïda per una 

associació en què el lliure desenvolupament de cadascú és la condició per al lliure desenvolupament de 

tots plegats.» 

K. Marx i F. Engels, Manifest del Partit Comunista 

2. Respon una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts) 

a) Nietzsche i el nihilisme. 

b) La superació de l’escepticisme en Descartes: el cogito. 

3. Respon una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts) 

a) Compara la teoria de les idees de Plató amb els pressupòsits de la metafísica 

aristotèlica. 

b) Fes una comparació entre les relacions d’idees i les qüestions de fet en David Hume i 

la classificació dels judicis a la Crítica de la raó pura. 
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OPCIÓ B 

1. Comenta el següent text, incloent en el comentari aquests elements:  

a) Context històric, social i cultural. (1 punt) 

 b) Identificació del tema concret i de la tesi sostinguda en el text. (0,5 punts) 

 c) Explicació ordenada, clara i precisa de les idees fonamentals contingudes al text i de 

la relació entre aquestes. (2 punts). 

 d) Emprant els coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs fes una 

valoració crítica del text. (1,5 punts) 

«Les plantes tenen únicament la facultat de nutrició, mentre que els altres éssers vivents tenen també la 

sensació. A més, en tenir sensació, posseeixen també la tendència: el desig, en efecte, consisteix en 

l'apetència, en l'impuls i en la voluntat. [...] D'altra banda, hi ha éssers vivents que, a més d'aquestes 

facultats, tenen també moviment pel que fa al lloc, mentre que d'altres posseeixen endemés la ment i la 

facultat de pensar, com ara els homes i qualsevol altre ésser semblant o superior, si és que existeix.» 

Aristòtil, Sobre l'ànima

2. Respon una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts):

a) Teoria del coneixement de Descartes: el mètode. 

b) Teoria moral de Hume: els sentiments morals i la simpatia. 

3. Respon una, i només una, d’aquestes dues qüestions (2,5 punts):

a) Compara la filosofia política de Plató amb la d’Aristòtil. 

b) Compara les idees metafísiques de Plató amb les de Nietzsche. 

                                                  


