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

 

Opció A 

 

«Tota aquesta imatge, estimat Glaucó» —vaig dir-li—, «cal que l’enllacis amb el que hem 

dit abans, la regió que ens és revelada per la vista, l’has de comparar amb l’estança de la 

presó, la llum del foc que hi ha en ella amb la força del sol, i si ara poses la pujada i la 

contemplació de les coses de dalt com l’impuls de l’ànima cap a la regió de l’intel·ligible, 

no erraràs certament la meva expectació, ja que és aquesta la que vols sentir. El déu sap, 

com sigui, si eventualment respondrà a la veritat. El que, si més no jo, veig, ho veig així: al 

cim de tot el cognoscible, i encara amb un gran esforç, s’hi veu la idea del bé. Ara, quan ha 

estat vista, se la reconeix a l’acte com a causa de tot el que és bell i recte, per tal com 

genera en el visible la llum i el sol, del qual ella depèn, i en l’intel·ligible per tal com crea 

ella sola com a senyora, la veritat i l’enteniment.» 

Plató, República 
 

1. Comenta el text i la qüestió que tracta. (3 punts) 

2. Relaciona aquest text amb la concepció platònica de l’ànima. (3 punts) 

3. Explica la teoria política de Plató. (2 punts) 

4. Destaca les principals diferències entre l’ètica platònica i l’aristotèlica. (2 punts) 

 

 

Opció B 

 

«Això fa que hom es pregunti, també, si la felicitat es pot aprendre; si es pot assolir 

mitjançant l’acostumament o mitjançant alguna mena d’exercici; o si ens arriba per un destí 

diví o fins per sort. Car, posat que hi hagi cap do dels déus, és enraonat de pensar que la 

felicitat és una donació feta pels déus, sobretot perquè és el millor que els homes tenen.» 

Aristòtil, Ètica a Nicòmac 
 

1. Comenta el text i la qüestió que tracta. (3 punts) 

2. Relaciona aquest text amb la concepció política d’Aristòtil. (3 punts) 

3. Explica la teoria de la substància en Aristòtil. (2 punts) 

4. Destaca les principals diferències entre l’ètica aristotèlica i la platònica. (2 punts) 


