Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat
PAU 2004
Pautes de correcció

Pàgina 1 de 3
Filosofia

SÈRIE 5
PLA NOU
L’examen consta de dues opcions diferenciades, cadascuna amb un text i quatre
preguntes sobre el text. En la segona pregunta, l’opció A consta de sis subpreguntes amb
una estructura de respostes tancades. En aquest cas, les respostes permeten una
correcció objectiva. En la segona pregunta de l’altra opció i en la resta de preguntes de les
dues opcions, la gamma de respostes és més àmplia. Les preguntes no objectives de
cada opció mantenen una estructura molt semblant, però els textos i les possibilitats de
respostes obren tot l’espai propi de la matèria de l’examen. Les pautes que figuren a
continuació pretenen també unificar al màxim possible la correcció d’exàmens que es
presten a solucions molt diferents. Per això es formulen en termes aplicables a qualsevol
opció i a qualsevol resposta a les preguntes; tret de la pregunta 2 de l’opció A, que s’ha de
respondre estrictament com s’assenyala en aquestes pautes.
Primera pregunta (totes dues opcions)
Explicar breument la idea principal del text (2 punts).
Els punts s’han de repartir de la manera següent:
a) Encert en la identificació de la idea o idees. (1 punt)
b) Claredat i precisió en l’explicació. (1 punt)
Segona pregunta OPCIÓ A
Les respostes correctes a les preguntes de resposta tancada són les següents:.
2.1. (b) La coincidència entre filosofia i poder polític. (0,5 punts)
2.2. (c) Els mals de l'Estat només s'acaben amb la monarquia. (0,5 punts)
2.3. (c) Arribar a una bona definició de filòsof és útil per defensar que els filòsofs
han de governar l'Estat. (0.5 punts)
2.4 (a) A l’antiguitat. (0.5 punts)
2.5. (d) L’aristocràcia. (0.5 punts)
2.6. (b) De consonància. (0.5 punts)
ATENCIÓ! Cada resposta errònia de la pregunta 2 descompta un 33% de la puntuació
prevista per a cada pregunta (a efectes de càlcul, han de restar 0,16 punts per cada
resposta incorrecta). Per contra, les preguntes no contestades no tindran cap descompte.
La puntuació global de la pregunta 2 no pot ser negativa. Al final de l’examen, s'ha de
tenir en compte que, si la suma total de punts no és múltiple de 0,5, caldrà arrodonir-la.
Segona pregunta OPCIÓ B
Explicar el significat d’un concepte o expressió del text (3 punts).
Aquesta pregunta demana una explicació del significat que cal fer a partir de la
comprensió del text i del coneixement del seu autor. S’ha de prendre com una
pregunta exigent, que no admet gaire marrades. Cal repartir els punts de la
manera següent :
a) L’explicació del significat s’ajusta al sentit del text. (1 punt)
b) L’explicació del significat és clara i precisa. (1 punt)
c) S’aclareix bé la connexió entre el text i el significat del concepte o de l’expressió
que cal explicar. (1 punt)
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Tercera pregunta (totes dues opcions)
Comparar o relacionar un concepte o idea del text amb un altre que pot ser del mateix text
o no (3 punts).
Cal repartir els punts de la manera següent:
a) S’encerta en la fixació clara i precisa dels termes que la pregunta demana
comparar o relacionar. (1 punt)
b) La comparació es fa explícita (semblances, dissemblances, analogies,
problemes, exemples, etc.), és a dir, la resposta no es limita a una simple
juxtaposició. (1 punt)
c) L’exposició en el seu conjunt és clara i precisa. (1 punt)
Quarta pregunta (totes dues opcions)
Consideració raonada de l’estudiant a favor o en contra del que diu l’autor del text (2
punts).
Els punts s’han de repartir de la manera següent:
a) Capacitat d’elegir directament o indirectament la tesi que s’aprova o es
desaprova i interès d’aquesta tesi. (1 punt)
b) Consistència de les raons que s’al·leguen (el sentit de l’opinió no compta per a
res). (1 punt)
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PLA ANTIC
L’examen consta de dues opcions diferenciades, cadascuna amb un text i quatre
preguntes sobre el text. Les preguntes de cada opció mantenen una estructura molt
semblant, però els textos i les possibilitats de respostes obren tot l’espai propi de la
matèria de l’examen. Les pautes que figuren a continuació pretenen unificar al màxim
possible la correcció d’exàmens que es presten a solucions molt diferents. Per això es
formulen en termes aplicables a qualsevol opció i a qualsevol resposta a les preguntes.
Primera pregunta
Explicar breument la idea principal del text (2 punts).
Els punts s’han de repartir de la manera següent:
a) Encert en la identificació de la idea. (1 punt)
b) Claredat i precisió en l’explicació. (1 punt)
Segona pregunta
Explicar un concepte o expressió del text (3 punts).
Aquesta pregunta demana una explicació que cal fer a partir de la comprensió del
text. S’ha de prendre com una pregunta exigent, que no admet gaire marrades. Cal
repartir els punts de la manera següent :
a) L’explicació s’ajusta al sentit del text. (1 punt)
b) L’explicació és clara. (1 punt)
c) S’aclareix bé la connexió entre el text i el significat del concepte o de l’expressió
que cal explicar. (1 punt)
Tercera pregunta
Comparar un concepte o idea del text amb un altre que pot ser del mateix text o no (3
punts).
Cal repartir els punts de la manera següent:
a) S’encerta en la determinació dels termes que la pregunta demana comparar. (1
punt)
b) La comparació es fa explícita (semblances, dissemblances, analogies,
problemes, exemples, etc.), és a dir, la resposta no es limita a una simple
juxtaposició. (1 punt)
c) L’exposició en el seu conjunt és clara i precisa. (1 punt)
Quarta pregunta
Consideració raonada de l’estudiant a favor o en contra del que diu l’autor del text (2
punts).
Els punts s’han de repartir de la manera següent:
a) Capacitat d’elegir directament o indirectament la tesi que s’aprova o es
desaprova i interès d’aquesta tesi. (1 punt)
b) Consistència de les raons que s’al·leguen (el sentit de l’opinió no compta per a
res). (1 punt)

DESCARREGAT DE SELECTES.CAT

