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MODEL DE PROVA SELECTIVITAT; CATALUNYA 
 
Aquell que no pugui distingir la idea de bé amb la raó, tot separant-la de la 
resta, i no pugui travessar totes les dificultats com enmig d’una batalla, ni 
aplicar-se a aquesta recerca –no segons l’aparença sinó segons l’essència, i 
tampoc fer la marxa per tots aquests llocs amb un raonament que no 
decaigui, no diràs que aquest home posseeix el coneixement del bé en sí ni de 
cap altra cosa bona, sinó que, si adquireix una imatge d’aquest, serà per 
l’opinió, no per la ciència; i que en la seva vida actual està somniant i dormint, 
i que baixarà a l’Hades abans de poder despertar aquí, per acabar dormint 
perfectament allí. 

 
Plató: República 

 
1.- Expliqueu breument –al voltant de 30-60 paraules- les idees principals del text i 
com hi apareixen relacionades. [2 punts] 
 
2.- Expliqueu breument el significat, en el text, de les següents paraules o expressions 
–al voltant de 7-15 paraules cada cas. [1 punt] 
 
a) Essència: 
b) Ciència: 
 
3.- Quines raons té Plató per a assimilar l’estat de mera opinió –la mancança de 
veritable coneixement– a una mena de somni? [3 punts]  
 
-Haureu de referir-vos als aspectes generals del pensament de Plató que siguin 
pertinents encara que explícitament no apareguin al text. És el nucli del comentari de 
text i on cal argumentar la tesi central de l’autor. 
 
4.- Compareu la concepció platònica del coneixement amb una altra concepció del 
coneixement que es pugui trobar en la història de la filosofia [2 punts] 
 
5.- Quines objeccions creieu que es podrien posar a la tesi platònica segons la qual el 
coneixement de les idees no pot obtenir-se mitjançant els sentits? Expliqueu i raoneu 
la resposta [2 punts]  
 
–Correspon a una opinió personal, en què es valora la coherència del propi raonament, 
que en tot cas mai pot limitar-se a una qüestió de gust. 
 

IMPORTANT: LA REDACCIÓ DE LES QÜESTIONS ÉS PROVISIONAL 
 
Observacions: 
 
Es valorarà la capacitat de l’alumne per a l’argumentació, la discussió i l’avaluació 
crítica al voltant de la tesi principal. La mera comprensió del text garanteix la resposta 
correcta de les preguntes 1ª i 2ª. 
 
En tot cas sempre hi haurà una pregunta de comparació amb altres autors i opinió 
personal. La pregunta 3ª ha de cenyir-se estrictament al text que es demana.  
 
 



 

www.alcoberro.info 

TEXTOS PROPOSATS PER A L’EXAMEN DE SELECTIVITAT FILOSOFIA 
 

Curs 2008-2009 
 

• Plató: Diàleg ‘Fedó’ (sencer) 
 

• Descartes: Parts I a IV de les ‘Meditacions Metafísiques’ 
 

• Hume: Abstract [Resum] del Tractat de la Naturalesa Humana i Apèndix 1 
[“Sobre el sentiment moral”] de la Investigació sobre els Principis de la 
Moralitat. 

 
• Mill: Secció IV de Sobre la Llibertat i seccions III i IV de Utilitarisme 

 
• Nietzsche: 1ª i 2º part de Genealogia de la Moral  
 
Observacions: 
 
L’alumne haurà de triar un text de dos, i els textos seran de grups diferents.  
 
Cal remarcar el caire procedimental de la prova. 
 
És imprescindible haver tingut contacte directe amb els textos al llarg del curs per a 
una bona resolució de la prova.   
 

 
 
 

 
 


