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• En aquesta guia se t’indiquen els treballs que has de fer i la matèria de la qual t’has 
d’examinar. 

• ES OBLIGATORI QUE PRESENTIS LA GUIA I ELS TREBALLS ABANS DE 

COMENÇAR L’EXAMEN. Sense guia o sense treballs, no podràs examinar-te. 

Aquest treball són el 10% de la nota final. 

• Si per fer l’examen cal utilitzar calculadora, diccionari, atles, etc..., hauràs de portar-los 
tu mateix. 

 

DOSSIER RECUPERACIÓ FILOSOFIA SETEMBRE 

(entregar en fulls grapats- ha de ser fet a mà) 

Tema 1 (1r trimestre): 

-Fes dues columnes i escriu les característiques, elements, pressupòsits, etc tant del 

model Mític-religiós com del Filosòfic-Racional. 

Tema 3 (1r trimestre): 

-Explica quin són els 3 punts que cal destacar en el procés del coneixement 

(característiques). 

-Compara el racionalisme amb l’empirisme, tot incorporant com s’origina el 
coneixement, el paper dels sentits i de la raó, si tenim o no idees innates, quin mètode 
fa servir, quin tipus de veritats obté, si tenim o no certesa.  
 
-Explica com funcionen el mètode deductiu i l’inductiu (i de l’inductiu quines 
condicions s’han de donar per a dur-lo a terme) i posa dos exemples de cadascun d’ells 
dins de l’explicació.  
 
-Segons Kant, quines són les 3 facultats que intervenen en el procés del coneixement? 

En quin ordre apareixen i quina estructura a priori li pertany a cadascuna? 

-Intenta explicar el procés del coneixement amb un exemple, de la mateixa manera 

que us vaig explicar amb el bonsai tot escrivint cada pas de l’esquema de Kant (de la 

pag 78 en verd i completat als apunts). 

-Fes un quadre amb 4 columnes per: Dogmatisme, Relativisme, Perspectivisme i 

Escepticisme, i a sota escriu les característiques corresponents i els autors. 

-Quins són els 3 tipus o graus del coneixement i breu definició. 

-Quins 3 tipus de veritat hi ha (nom i breu definició) i posa 1 exemple de cada. 
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Tema 4 (1r trimestre): 

-Escriu totes les fal·làcies que hem estudiat (de la pag 118-126) i un exemple de 

cadascuna d’elles (que no sigui el del llibre). 

Tema 2 (2n trimestre): 

-Defineix: Realisme metafísic, idealisme metafísic. 

-Quina diferència hi ha entre que la realitat existeixi des de sempre a que hi hagi un 

principi? 

-Diferència entre els 3 diferents tipus de metafísiques com a resposta de si allò que 

existeix és material o immaterial. 

-Explicar la diferència entre monisme i pluralisme en relació a la pregunta, és simple o 

compost la realitat. 

-La llibertat és una creença subjectiva i s’hi poden distingir dues actituds bàsiques. 

Quines són i en què es diferencien entre elles? 

- Defineix: sentit transcendent, vitalisme, pessimisme vital, nihilisme. 

-De forma breu, què defensa Miguel Unamuno? 

-Segons Schopenhauer perquè patim els éssers humans i com ho podem evitar? 

-Segons Nietzsche què vol dir “el sentit del cel” i “la mort de Déu”? 

-Quines són les 3 transformacions segons Nietzsche necessàries per tal de convertir-se 

en Superhome? 

 

Tema 7 i 8 (3r trimestre): del dossier que us va donar la Laura 

-Explica la diferència entre moral i ètica. 

- Posa un exemple de judici de fet i un de judici de valor i justifica per què ho són. 

-Indica i explica quins són els elements que estructuren l’acció moral. 
 
- Quins són els requisits del fet moral? Explica’ls breument.  
 
-Ètic o moral? Indica si és ètic o moral, justifica la teva resposta.  

a- El fi no justifica els mitjans.  

b- Matar a un altra persona va contra els Drets Humans. 

c- A l’Índia les vaques són sagrades. 

d- Respecteu la vida. 
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- Explica extensivament els 4 diferents models ètics per veure les diferències entre ells: 

Emotivisme moral- Hume / Universalisme moral – Sòcrates i plató / Relativisme moral- 

Sofistes / Crítica moral – Marx 

-Analitza el textos i contesta les següents preguntes 

 

TEXT 1: La hipòtesi que abracem és simple. Sosté que la moralitat ve determinada pel 

sentiment. Defineix la virtut així: qualsevol acció mental o qualitat que dona a un espectador 

l'agradable sentiment d'aprovació; i vici és el contrari d'això [...]." 

TEXT 2: “Sembla un fet que la circumstància de la utilitat és una font de lloança i d’aprovació, 

que és una cosa a la qual s’apel·la constantment en totes les decisions relacionades amb el 

mèrit i el demèrit de les accions, que és l’única font d’aquest gran respecte que prestem a la 

justícia, a la fidelitat, a l’honor, a la lleialtat i a la castedat; que és inseparable de tota la resta 

de virtuts socials, com ara l’humanitarisme, la generositat, la caritat, l’afabilitat, la indulgència, 

la llàstima i la moderació; i, en una paraula, que és el fonament principal de la moralitat que es 

refereix al gènere humà i al nostre proïsme.” 

TEXT 3 

Dos són els tipus de discursos que es fan a Grècia al voltant del bé i el mal. En efecte, uns 

afirmen que una cosa és el bé, altra és el mal i altres afirmen que és la mateixa cosa i que 

aquesta seria per a uns bé i per a altres mal i inclòs, per a un home ara és bé i ara és mal. Jo, 

per la meva part, em summe a aquests últims. El mateix discurs es fa sobre allò bell i allò lleig. 

Crec que si manara a tots els homes reunir en una pilera les coses que cadascú considera 

lletges i després a l’inrevés, no seria deixada ni una sola, sinó que entre tots les agafarien totes, 

perquè no tots creuen en les mateixes coses. Res és absolutament bell ni absolutament lleig, ni 

bo ni dolent, sinó que, agafant certes coses, les fa lletges i canviant-se belles.  

 

-A quina teoria ètica pertanyen aquests textos i qui és el seu autor? 

 

 

 
 
 

 

 


