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PAU HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2020 –

ESTRUCTURA ADAPTADA AMB MOTIU DE LA COVID-19

MODEL ANYS ANTERIORS

MODEL ADAPTAT covid-19

5 preguntes

3 exercicis

Dues opcions a triar (A o B)

Dues opcions a triar (A o B)

Les 5 preguntes van en bloc: fas les 5 de
l’opció A o les 5 de l’opció B.

Els 3 exercicis NO van en bloc: es pot triar entre
les dues opcions per a cada exercici
Exercici 1: opció A o B
Exercici 2: opció A o B
Exercici 3: opció A o B

PREGUNTES

En aquestes opcions NO es donarà cap
d’aquestes combinacions d’autors:
KANT – MILL
KANT – NIETZSCHE
MILL - NIETZSCHE

EXERCICIS

PREGUNTA I

EXERCICI 1 (6 punts)

Idees del text (2 punts)

Inclou 3 preguntes relacionades amb el text.

PREGUNTA 2
−
−
−

Dues definicions del text (1 punt)

PREGUNTA 3

Pregunta (i): idees del text (2 punts)
Pregunta (ii): dues definicions del text (1 punt)
Pregunta (iii): explicar frase del text (3 punts)

Explicar frase del text (3 punts)

EXERCICI 2 (2 punts)

PREGUNTA 4

Fer una comparació (2 punts)

Fer una comparació (2 punts)
(El concepte a comparar surt dels textos de selectivitat
però no necessàriament apareix als textos de l’examen).

PREGUNTA 5
Argumentar la teva opinió sobre una afirmació (2
punts) (L’afirmació estarà relacionada amb les
temàtiques que tracta l’autor a les lectures de
selectivitat però no té perquè estar relacionada amb la
tesi que es discuteix al text de l’exercici).

(El concepte a comparar surt dels textos de selectivitat
però no necessàriament apareix als textos de l’examen).

EXERCICI 3 (2 punts)
Argumentar la teva opinió sobre una afirmació (2 punts)
(L’afirmació estarà relacionada amb les temàtiques que
tracta l’autor a les lectures de selectivitat però no té perquè
estar relacionada amb la tesi que es discuteix al text de
l’exercici).

Mateixos autors
Grup A: Plató -

Grup B: Descartes, Locke, Hume, Kant

-

Grup C: Mill, Nietzsche

Mateixos criteris d’avaluació
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/hist_filosofia/

http://www.selectividadfilosofia.com/2998-2/

http://www.selectividadfilosofia.com

