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PART 1. Triau un, i només un, d’aquests dos textos 
 

Comentau el 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 al 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) El comentari també ha d’incloure una valoració crítica, emprant els 

coneixements de la matèria que s’han adquirit al llarg del curs. (1,5 punts) 

 

«Llevat que els filòsofs regnin en els Estats, o els que ara són 

anomenats reis i governants filosofin de manera genuïna i adequada, i 

que coincideixin en una mateixa persona el poder polític i la filosofia, i 

que es prohibeixi rigorosament que marxin separadament per cada un 

d’aquests camins les múltiples natures que actualment ho fan així, no 

hi haurà, estimat Glaucó, fi dels mals per als Estats ni tampoc, em 

sembla, per al gènere humà; tampoc abans d’això no es produirà, en 

la mesura del que sigui possible, ni veurà la llum del sol, l’organització 

política que ara acabem de descriure verbalment.» 

          Plató, República, Llibre VII 
 

_______________________________________________ 
 

«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 a priori d’aquests objectes, que establirà quelcom sobre 

ells abans que siguin donats.» 
Kant, Crítica de la raó pura 
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PART 2. Responeu una, i sols a una, d'aquestes quatre preguntes 

(2,5 punts) 
 

a) Explicau la teoria de les idees en Descartes. 

b) Explicau el concepte de «materialisme històric» en Marx. 

c) Explicau la crítica a la moral de F. Nietzsche. 
d) Explicau la teoria de l’ànima en Plató. 

 

PART 3. Responeu una, i sols a una, d'aquestes quatre preguntes 

(2,5 punts) 

a) Comparau la teoria de les idees de Plató amb la teoria de les idees 

d’Aristòtil. 

b) Comparau la teoria ètica de R. Descartes amb la teoria ètica de D. 

Hume. 

c) Comparau la teoria del coneixement de D. Hume amb la teoria del 

coneixement de Kant. 

d) Comparau la teoria política de Plató amb la teoria política de K. Marx.                         

 
 


