
Els pitagòrics 

jose vte
Nota adhesiva
6'25   Bé



Pitàgores 

Biografía: 

-Naix en Samos

-Fundà una asosiació de caracter 
religiós  místic i filosòfic. 8L’escola 
pitagòrica) 

-Exili a Metaponto on va morir 
541-497 a.C. 
 
 



L’escola pitagòrica 



Què són?

Comunitats religioses caracteritzades per 
l’hermetisme on el silenci , la música i 
l’estudi de les matemàtiques formava part 
de les condicions de vida. 



Filosofía 

Les coses són nombres Teoría del coneiximent  

Teoría de l’ànima 



Les coses son nombres  

Els pitagorics creien que coneixent e 
investigant els nombres i les seues relacions, 
estaven investigant l'essència mateixa de la 
realitat

 

Quan els pitagòrics deien que les coses són 
nombres volen dir que els nombres defineixen 
les coses, eren la idea. 

Símbol Tetraktys part fonamental de la religió 
pitagòrica, representa el nombre Deu pels que 
juraven els membres de la secta pitagòrica. 

A l’ambit de la música descobriren una relació 
entre els intervals de l’escala musical i els 
nombres 



Teoría de l’ànima

El concept de l’ànima 
contribueix per la religió 
ortifica, segons la qual el cos 
és una espècie de presó o 
tomba per a l’ànima. 

Per als pitagòrics l’
ànima s’havia 
d’alliberar del cos.

La alliberació de l’ànima és 
possible mitjançant la 
purificació d’aquesta amb 
continues reencarnacions i 
amb l’estudi de les 
matemàtiques i la filosofia



  Teoría del coneixements 

 

                                                                                                                                  

                                                           

                                                                                                                                                                                                

    
    Via d’accés al    
    coneixement
    de la realitat.

   No són els 
       sentits

                 És el raonament
                     matematic



Influència de la seua teoría en Plató

Part material, mortal, 
física 

Part inmaterial, inmortal, 
espiritual.

L’ànima és l’esser superior 
i pertany al món de les 
Idees

 L'ànima es troba dins del cos a causa del pecat i té que tornar a recordar tota els 
coneixements per a poder ser lliure. 

Si mor abans dels 50 no ha recordat, l’ànima caurà en un altre cos, per a que açò no pase 
s’estudien 5 assignatures: aritmética, geometría, estereometría, astronomía, harmonía.



Filòsofs Atomistes 
➢ Univers constituït per combinacions 

de petites partícules indivisibles 
anomenades àtoms. 

➢ Tan sols es diferencien per la forma 
i dimensió.

➢ Les combinacions d’aquestes en els 
buits són el que constitueixen els 
diferents cossos. 



Leucip 

➔ Naix durant el segle V a Mileto. 
➔ Alumne de Parménides i Zenón. 
➔ Mestre de Demòcrit.
➔ Es coneix el seu pensament per 

fragments d’altres autors. 
➔ L'ànima està formada per àtoms 

més esfèrics que els components 
de les coses. 



Demòcrit  ➔ Naix entorn al 460 aC. 
➔ Deixeble de Leucipo i mestre de 

Protàgores. 
➔ La percepció, és un procés 

merament físic i mecànic: el 
pensament i sensació són atributs 
pròpiament de la matèria 
agrupada de forma complexa i no 
de cap esperit infos pels déus  en 
ella   

➔ L’aspiració de l’individu no és 
tant el plaer sinó la eutimia 
(tranquil·litat de l’esperit) 
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El treball no està malament, però sí un poc incomplet, i la presentació massa esquemàtica.Vos ha faltat ampliar la biografia dels pitagòrics, així com desenvolupar en major mesura les seues diverses teories, especialment tota la part matemàtica.Pel que fa a les influències en Plató, la teoria antropològica està prou bé, però no així allò que fa referència a les matemàtiques, presents en Plató en la seua ontologia, epistemologia i teoria de l'educació.L'explicació de les teories atomistes, així mateix, ha sigut massa breu.I la informació aportada en el treball és correcta, però caldria haver aportat més pàgines web i major quantitat de continguts, així com l'enllaç a algun vídeo.


