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FILOSOFIA

Trieu una de les dues opcions, A o B.
OPCIÓ A

El desplegament de la ciència moderna com a empresa crea un tipus nou de científic.
Desapareix el savi. El substitueix l’investigador que treballa en algun projecte d’investigació.
Són aquests projectes i no el conreu d’algun tipus d’erudició els que proporcionen al seu treball
un caràcter rigorós. L’investigador ja no té necessitat d’una biblioteca a casa seva. A més, tot
el temps està de viatge. S’informa en els congressos i pren acords en sessions de treball. Es
vincula a contractes editorials, ja que ara són els editors els que decideixen quins llibres s’han
d’escriure.
M. HEIDEGGER, Camins que no condueixen enlloc

1. Expliqueu breument quina és la idea principal del text. [2 punts]
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2. Què vol dir, en aquest text, que el científic ja no és un erudit? [3 punts]
3. Compareu el concepte de ciència que hi ha en aquest text amb el concepte de
mite. [3 punts]
4. Expliqueu per què creieu que l’autor del text té raó o per què creieu que no en té.
[2 punts]
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OPCIÓ B

L’única llibertat que mereix aquest nom és la de buscar el nostre propi bé, pel nostre camí
propi, sempre que no privem els altres del seu o els impedim d’esforçar-se per aconseguir-lo.
Cadascú és el guardià natural de la seva pròpia salut, sigui física, mental o espiritual. La
humanitat surt més guanyadora consentint a cadascú de viure a la seva manera que no pas
obligant-lo a viure a la manera dels altres.
J. STUART MILL, Sobre la llibertat

1. Expliqueu breument quina és la idea principal del text. [2 punts]
2. Què vol dir «guardià natural»? [3 punts]
3. Compareu el concepte de llibertat que hi ha en aquest text amb algun altre
concepte de llibertat. [3 punts]
4. Expliqueu per què creieu que l’autor del text té raó o per què creieu que no en té.
[2 punts]
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