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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) 

«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, es substituirà 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 comunista 

______________________________________________________________ 
 

«Tots els homes tenen per naturalesa el desig de saber. El plaer que ens 

causen les percepcions dels nostres sentits són una prova d’aquesta veritat. 

Ens agraden per si mateixes, amb independència de la seva utilitat, sobretot 

les de la vista. Efectivament, no sols quan tenim intenció d’obrar, sinó també 

quan no pensem fer res, preferim la vista, per dir-ho així, el coneixement 

visible a tots els altres coneixements que ens aporten els sentits. I la causa és 

que, dels sentits, aquest és el que ens permet conèixer més, i ens mostra 

més diferències.» 

Aristòtil, Metafísica, Llibre I 
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PART 2. Responeu una, i sols una, d'aquestes quatre preguntes 

(2,5 punts) 

a) Explicau la teoria de l’Estat en Plató. 

b) Explicau la crítica a la moral en Nietzsche. 

c) Explicau la teoria de les idees en D. Hume. 

d) Explicau la teoria de la substància en Descartes. 

 

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

(2,5 punts) 

a) Comparau la teoria ètica de Hume amb la teoria ètica d’ I. Kant.  

b) Comparau la teoria del coneixement de Descartes amb la teoria del 

coneixement de D. Hume. 

c) Comparau la teoria de l’anima de Plató amb la teoria de l’ànima 

d’Aristòtil. 

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

Descartes.                            

 


