
ESQUEMA PER RESOLDRE L’EXAMEN  
 
 
 
 
QÜESTIÓ D’ANÀLISI DEL TEXT (pag 75, 123-126) 
 
 
 

1. Llegir el text i anar apuntant al marge el tema que tracta, de què parla. 
2. Cal fixar-se i subratllar les conjuncions, al.lusions a altres opinions o 

qualsevol adjectiu o expressió que concrete el tema que tracta. 
3. Vistos els temes, tractar de dividir el text en parts. 
4. Començar per ubicar el text en el conjunt de l’obra. 
5. Aclarir si el text és expositiu o argumentatiu. 
6. Si és expositiu, al dividir les parts d’acord amb el que se tracta, ja tens 

les idees o tesis que planteja. Cal aleshores que explicites què diu de 
cada tesi o idea. 

7. Caldrà després explicar la finalitat del text, és a dir, per a què ens 
planteja tot açò? Què pensa aconseguir? 

8. Cal concloure exposant explícitament el sentit del text. Qualsevol 
persona que llisca el teu comentari ha d’entendre el text perfectament. 

9. Si el text fora argumentatiu, faríem una tasca semblant. Al haver anotat 
les idees que tracta, després ens restarà recompondre, fixant-nos amb 
les locucions, si una idea és principal o secundària ja que ha d’estar 
vinculada amb el propòsit i sentit del text. 

10. En eixe cas, plantejaríem les tesis principals i les comentaríem amb els 
arguments que les recolcen; així en cada tesi. 

11. Finalment, descobriríem la conclusió, que és la tesi que l’autor preten 
demostrar. 

 
 
QÜESTIÓ DE DEFINICIÓ DE TERMES  (pag 73-74, 126-128) 
 
 
1. Subratllar on apareix el terme/s . 
2. Explicitar les expressions que fan referència al seu significat i les que se 

li oposen. Això en cada concepte que se pregunte. 
3. Definir de forma directa el concepte/s d’acord amb el que ens diu el text i 

d’acord amb les expressions sinònimes o vinculades al significat. 
Evidentment si se coneixen altres referències teòriques cal aprofitar-les, 
així com l’ús en altres autors. També és el moment per afegir l’origen 
etimològic si el coneixes i si a l’actualitat l’ús del concepte té un significat 
distint. 

4. Definir i explicitar les expressions opostes al text i possibles 
comparacions o relacions entre ells. 

5. Si se pregunta per més d’un concepte, una vegada definits, cal 
demostrar la relació i l’ús de l’autor d’ambdós conceptes. 

 
 



REDACCIÓ. (Llegir pàgines 128-131) 
 
 
1. Llegir el títol i tractar d’esbrinar què és el que ens pregunten. És a dir, 

resulta fonamental concretar el tema interpretant-lo nosaltres. 
2. Una vegada simplifiques la qüestió, cal preguntar-se per què ens 

pregunten això, és a dir, quina finalitat té el tema que ens proposen. 
3. Respon de forma breu i directa com si el tema fos una pregunta; què 

respondria Plató a eixe tema? 
4. De banda, en qualsevol racó, o en un full apart, tracta de fonamentar la 

resposta que tu has donat a la qüestió.És a dir, quines coses vas a 
redactar per demostrar que Plató contestaria el que tu has dit abans. 
Procura al teu esquema no deixar-te cap àmbit de la teua resposta. 

5. Passa ara a argumentar la resposta, plantejant prèviament quins pasos 
vas a donar, quins punts vas a tractar, etc 

6.  Recorda que tens 45 minuts escasos, així que no te perdes per les 
rames ni argumentes amb exemples. Planteja els àmbits idesenvolupa’ls 

7. Conclou. Ja has dit què contestaria Platò, per què contestaria això, quins 
arguments de la seua teoria te duen a pensar així. Per tant, sols te 
queda recollir la resposta i els arguments. Si t’atreveixes pots donar una 
valoració però des d’altres posicions filosòfiques. 

 
 
 
CONTEXTUALITZACIÓ  (pag 133, 137) 

 
 

1. En esta qüestió pots respondre quasi qualsevol cosa però, ojo , tot 
l’examen és una unitat significativa. Per tant tria del que saps allò que 
tinga a veure amb el tema que s’ha plantejat. 

2. Procura no repetir referències fetes ja al examen a no ser que vulgues 
ampliar-les i relacionar-les amb la prova d’una manera més profunda.  

3. Recorda: esta qüestió val un punt. Sols se t’exigeix o bé que sigues 
original (i rigorós) o bé que el que planteges estiga fonamentat 
filosòficament. 

4. Esta resposta pot ser d’unes 10 a 20 línies però no val a fer una retafila 
de dades sense més connexió. El que digues ha de ser de sentit 
complet. 

 
 
NOTA:  
 
Estos anàlisis són immpossibles si l’alumne/a no ha llegit els capítols, ha 
resumit o esquematitzat el contingut, i no és capaç de comprendre paràgraf 
a paràgraf tot el que s’hi exposa. 


