
PLATÓ    

I. ANTECEDENTS 

1. HERÀCLIT: món en continu canvi, en devenir → Món Sensible 

2. PARMÈNIDES: el canvi és aparent. El "Ser" és perfecte, únic, immutable, etern → 

característiques Idees 

3. PITAGÒRICS: el món està compost de relacions matemàtiques immaterials → éssers 

matemàtics del món Intel.ligible i matèries fonamentals procés educatiu (aritmètica, 

geometria, etc). Dualisme antropològic i reencarnació de l'ànima. 

4. SOFISTES: relativisme i escepticisme ↔ Plató s'oposa amb el seu idealisme i 

universalisme. Modificació del sentit de la "dialèctica" sofística. 

5. SÒCRATES: Intel.lectualisme ètic, existència "universals" (≈ idees), Idees bàsiques 

morals i polítiques (Idea Justícia, Bellesa, Bé…), mètodo maieútic → Dialèctica. 

II. ONTOLOGIA 

          MÓN 

MÓN         IDEES 

INTEL.LIGIBLE      Éssers 

(Permanència) matemàtics 

 

       Objectes

MÓN      sensibles 

SENSIBLE    

 (Canvi)      Imatges
      

 

 

- Món Sensible: 

a) Imagens: objectes que copien un 

objecte sensible (figures, pintures, art…) 

b) Objectes sensibles: naturals (animals, 

plantes, pedres…) i artificials 

- Món Intel.ligible: 

a) Éssers matemàtics: números i formes 

geomètriques purs, perfectes 

b) Món de les Idees .- 

* Idees: úniques, perfectes, immaterials, 

eternes, model de totes les coses 

* Organització jeràrquica: de més 

concretes (fulla, pota…) a més generals 

(arbre, cavall, animal…).  

     Idea 

              de Bé 

       Idea d'animal 

Idea d'arbre 

 

Idea de Bellesa 

III. EPISTEMOLOGIA 


  (Ciència)  
 

(Pensament  (Coneixement) 
   Matemàtic) 

     

 

Creència)  


  (Opinió) 
   (Imaginació) 

 
 - "Dóxa".- Coneixement imperfecte, 

sensible 

a) "Eikasía": coneixement d'imagens (art 

i llenguatge → símbols) 

b) "Pístis": coneixement Naturalesa 

- "Epistéme".- Coneixement perfecte, 

racional 

a) "Dianoia": coneixement matemàtic 

b)"Noési": coneixement Idees. 

Possibilitat saber màxim → Idea Bé 

- Teoria de la Reminiscència: conèixer 

és recordar 

- Mite Caverna: explicació ontològica i 

epistemològica 

 

   Idea de vegetal 

 

             Idea de cavall 

 

        Idea de Justícia 



2.1. Cosmologia.- 

- El Món Intel.ligible per a Plató és etern. Existència de: món de les Idees; ànimes; 

matèria; Demiurg ("artesà"). 

- Demiurg, prenent com a model les Idees, pren matèria i forma, crea, fabrica, tots els 

objectes que trobem al Món Sensible (muntanyes, rius, arbres, animals…). 

- Món Sensible: còpia del Món Intel.ligible, imperfecte, material i canviant. 

IV. ANTROPOLOGIA 

- Dualisme antropològic: ésser humà compost de cos (material) i ànima (immaterial). 

- L'ànima és eterna, coneix les Idees i "viu" en el Món Intel.ligible. Comet un pecat i cau 

al Món Sensible, quedant atrapada en un cos. Des d'eixe moment, ho oblida tot, i ha de 

tornar a recordar les Idees (teoria de la Reminiscència) a través d'un procés educatiu. 

- Objectiu: la Idea de Bé. Si ho aconseguix, tornarà al seu món; si no, es reencarnarà. 

- Ànima: dividida en tres parts, amb tres virtuts cadascuna.          1. Ànima racional 

- La racional ha de dominar a les altres dues; així l'ésser humà     2. Ànima irascible 

estarà en harmonia, equilibrat → Justícia en sentit antropològic   3. Ànima sensitiva 

V. ÈTICA 

- Intel.lectualisme ètic: qui coneix la Idea de Bé, actuarà bé, i no podrà actuar malament. 

El mal és fruit de la ignorància, de les passions. 

- Al nàixer, estem dominats per les parts inferiors de l'ànima. La part racional ha de 

controlar-les (mite de l'auriga), mitjançant un procés educatiu per recordar les Idees. 

VI. EDUCACIÓ 

1ª Fase (0-10 anys): Educació a través de jocs: gimnàstica i 

"música" 
* 2ª SELECCIÓ (30 anys): els que passen → continuen 

estudiant. Els que no→ cos intermedi de guardians 

2ª Fase (10-20 anys): Estudi disciplines matemàtiques: 

Aritmètica, Geometria, Estereometria, Astronomia, Harmonia. 

(18-20 anys): Servici militar 

4ª Fase (30-35 anys): Estudi DIALÈCTICA –procés 

preguntes i respostes curtes encaminat record Idees.  

* 1ª SELECCIÓ (20 anys): els que passen → continuen 

estudiant. Els que no→ cos menor de guardians 

5ª Fase (35-50 anys): Etapa de pràctiques civils i 

militars 

3ª Fase (20-30 anys): estudi disciplines matemàtiques 

interrelacionades. Continua entrenament militar 
* ÚLTIMA SELECCIÓ (50 anys): els que passen → 

Filòsof(s)-rei(s). Els que no→ cos major de guardians 

VII. POLÍTICA 
  1.  Ànima racional     a) Filòsof(s)-rei(s): legislar i educar 

  2.  Ànima irascible     b) Guardians: protegir a la ciutat 

    

  3.  Ànima sensitiva      c) Productors: proveir bens consum 

 

- Productors: sector majoritari societat (llauradors, pescadors, comerciants, etc.). Han 

de proveir productes per a ells i les altres dues classes socials. Tenen família i propietat 

privada. Nivell coneixement mínim i actuació moral negativa. 

- Guardians: han de defensar la ciutat d'atacs externs. Nivell educatiu mitjà i actuació 

moral regular. No tenen família ni propietat privada. 

- Governant(s) o filòsof(s)-rei(s): encarregats d'el.laborar les lleis per a regir la 

societat. Nivell coneixement maxim i actuació moral perfecta. No tenen familia ni 

propietat privada. 

- Justícia: la societat serà justa quan cada classe social complisca amb la seua funció. 

Estatalisme (subordinació individu a l'estat) i organicisme (coordinació funcions socials). 

- Tipus de govern:  

 



DESCARTES 
I. INFLUÈNCIES 
1. LA “NOVA CIÈNCIA” 

Negació causa última en explicació moviment; matemàtiques com a representació de 

vertadera realitat i explicació de natura; exaltació raó humana com font autònoma de 

veritat; i imatge mecanicista del món. 

2. LA REFLEXIÓ SOBRE EL MÈTODE 

a) Francis Bacon:  importància “inducció” (recollida dades empíriques, selecció, 

comparació, inspecció, classificació, etc.) 

b) Galileu Galilei: afig a l’observació empírica l’elaboració racional de les dades aplicant 

esquemes matemàtiques per a traure conclussions. 

3. EL REBUIG DE L’ESCEPTICISME: MONTAIGNE 

II. PUNT DE PARTIDA 

- Desilusió davant situació filosofia: caos doctrines enfrontades i disputes contínues 

- Importància matemàtica: avanços geometria, àlgebra i “nova ciència” 

- Objectiu:        Mecànica 

             Medicina 
        MoraL                   

       Física 

 
                      Filosofia 

III. EL MÈTODE 
- Conjunt regles certes i fàcils per obtenir coneixement vertader. 

- Font: lògica, geometria i àlgebra. 

- Modes coneixement humà: intuïció (“llum natural que permet captar veritats sense 

cap tipus dubte) i deducció (successió passos evidents fins a conclussió necessària) 

- Regles: 

 1) EVIDÈNCIA: acceptar només els coneixements clars i distints. 

 2) ANÀLISI: divisió qualsevol idea o teoria fins arribar a les parts més simples. 

 3) SÍNTESI: conduir els pensaments des dels més simples fins als més complexos. 

 4) COMPROVACIÓ: enumeració i revisió exhaustiva dels passos anteriors. 

IV. EL DUBTE METÒDIC 

- Crítica completa i radical de tots els coneixements anteriors amb el propòsit d’obtenir 

una veritat segura i certa. 

- Arguments: 

A. EL TESTIMONI FALAÇ DELS SENTITS: cal dubtar de tot allò que es perceba de 

manera confusa i dubtosa, començant per les dades que captem pels sentis (rebuig 

coneixement empíric). 

B. DIFICULTAT DE DISTINGIR EL SOMNI DE LA VIGÍLIA: inclús el que es percep 

clarament podria ser fals perquè podríem estar en un somni. Aleshores la mateixa 

realitat que coneixem desapareixeria (rebuig de la realitat física). 

C. HIPÒTESI DEL “GENI MALIGNE”: tot i que les matemàtiques semblen ser certes, 

podríem dubtar d’elles si existira un “geni maligne” que ens enganyara respecte a elles 

(rebuig del coneixement matemàtic) 

 

 



V. LA PRIMERA VERITAT: “COGITO, ERGO SUM” 

- Després de dubtar de tot, només queda el dubte. Quan intentem 

dubtar d’ell, no podem fer-ho perquè ens torna a aparèixer 

- El dubte és una operació del pensament. Per tant, qui dubta, 

pensa i qui pensa, existix         Primera veritat indubtable 

- Resultat: base del racionalisme    coneixement universal i necessari 

VI. CLASSES D’IDEES 

A) INNATES: es troben des del naixement. Són universals i necessàries 

 

Pensament          Déu    Extensió (matèria) 

- Arguments per a demostrar l’existència de Déu: 

* Causalitat i infinitud: Déu com a causa última de totes les coses causades 

* Perfecció: de la imperfecció humana hem de deduir la perfecció divina 

* Ontològic: (Sant Anselm)  deducció existència Déu a partir idea que tenim 

B) ADVENTÍCIES: idees que provenen de la nostra experiència sensible 

- Demostració de la seua procedència: 

 * No podem haver-les creades nosaltres (arguments sentits i somni) 

 * No poden vindre de Déu, perquè és bo i veraç (rebuig “geni maligne”) 

1. Si ens les posa, ens estaria enganyant 2. Si tenim sentits, seria superflu 

- Conclussió: els éssers naturals existixen i les idees adventícies seran vertaderes si 

superen el mètode i falses si no ho fan. 

C) FACTÍCIES: combinació mental errònia de dues idees adventícies vertaderes 

VII. TEORIA DE LES SUBSTÀNCIES 

- Substància=Déu: aquell ser que no necessita d’altre ésser per a existir 

- “Res cogitans”= substància pensant. L’atribut seria el pensament, i els modes raonar, 

jutjar, dubtar, reflexionar, deduir, intuir... 

- “Res extensa”= matèria. L’atribut seria l’extensió, i els modes figura, moviment, forma... 

Les qualitats secundàries (sabor, olor...) són humanes, no reals. 

VIII. ANTROPOLOGIA 

- Els éssers de la natura estan fets de matèria (res extensa)   

- Els ésser humans són duals, de forma accidental 

     immortalitat 

- Ànima:     llibertat    interacció entre el cos i 

- Punt d’unió: glàndula pineal     l’ànima                  

IX. MORAL 

- 1a Màxima: obedir les lleis i costums del país on vius; seguir opinions més 

moderades; prendre com models els homes més sensats; i fixar-se en el que fan, no en 

el que diuen. 

- 2a Màxima: constància. Ser ferm i decidit en les pròpies accions. En la vida s’ha de 

seguir un criteri propi, malgrat no ser més que probable, i no completament vertader. 

- 3a Màxima: cal dominar-se a si mateix i vèncer a la fortuna. I limitar els nostres 

desitjos. 

- 4a Màxima: emplear la vida en el conreu de la raó. La voluntat ve determinada per 

l’enteniment. Hi ha prou amb jutjar correctament per a obrar bé 

- Passions de l’ànima (emocions, sentiments): afecten l’ànima però pertanyen al cos. 

Han de ser controlades i dominades per la voluntat (≈ llibertat            enteniment) 

 



ORTEGA Y GASSET  
I. INFLUENCIAS 
1) Fenomenología (Husserl).- 

- “Ir a las cosas mismas”          inseparabilidad objeto/sujeto 

- Método Jericó: “dar vueltas” sobre significados hecho o situación, para des-velar su 

naturaleza. Se expresa en “meditaciones” 

2) Existencialismo (Heidegger).- 

- Análisis existencia humana: “ser-en-el-mundo” (dimensión temporal) 

- Problema filosofía: pregunta por el “Ser” 

- Técnica: causa crisis Europa         vuelta orígenes no técnicos (arte) 

3) Vitalismo (Nietzsche, Unamuno).- 

- “Vida”: dimensión única y primordial en ser humano (“voluntad de poder”) 

- Irracionalismo: exageración importancia razón sociedad occidental. Perspectivismo 

4) Historicismo (Dilthey).- 

- Acercamiento realidad humana desde vida e historia. Vida=bio-grafía 

II. ETAPAS DE SU PENSAMIENTO 
1.  OBJETIVISMO: necesidad “europeizar” España             Ciencia (metodología precisa, 

crítica y racional). Progreso y modernidad            Lugar y situación histórica    

2. PERSPECTIVISMO: “Yo soy yo y mi circunstancia”      Características físicas y psíquicas 

- Perspectiva: punto de vista propio a la hora de captar   Conjunto posibilidades 

el mundo 

3. RACIOVITALISMO: necesidad unión entre razón y vida         crítica racionalismo 

- Razón arraigada en “intuición” y al servicio de la “vida”  

III. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
A. “VIDA”.          dimensión corporal (vida bio-lógica) 

- Hecho previo (dato radical)          vivir bio-gráfico e individual (histórico, social, personal) 

  1. Tener conciencia de estar en el mundo 

  2. Es ocuparse de algo. No está hecha; hay que hacerla (faciendum≠factum) 

- Categorías 3. Es proyecto, indeterminado pero limitado          “circunstancia" 

             4. Es construcción del futuro 

- Dimensión histórica, temporal consustancial con la “vida” 

B. “MUNDO” o “NATURALEZA”. 

- Naturaleza: mundo natural donde hombre está instalado≠mundo artificial, técnico   

      POSIBLES FORMAS ESTAR EN EL MUNDO         (fantasía, imaginación) 

1. Puras facilidades       2. Absolutas dificultades      3. Red facilidades-dificultades 

(= animal, instinto)      (desaparición)         (“lucha” por la vida –buena-) 

- Necesidad construir mundo no-natural que proporcione seguridad, orientación y 

sentido         pensamiento, razón 

- Proyecto de vida: liberación hombre necesidades biológicas para conseguir tiempo 

libre (=ocio)            realización proyecto existencial 

C. “COSA”, “PRE-COSA”, “INSTRUMENTO”. 

- Cosa: condiciones posibilidad o “ingredientes” cualquier objeto. Necesidad des-cubrimiento, 

des-hacerla 

- Pre-cosa: ser esencial de la cosa, ingredientes. Aquello que permanece oculto. Elementos 

necesarios pero no suficientes para que exista “cosa” (ej.: h2o) 

                                          (mostrar cosa en su nacimiento y origen) Buscar origen vital algo 

- Inteligencia técnica=capacidad / Técnica: ejecución esa capacidad 

- Imaginación: capacidad crear “instrumentos” no naturales al servicio proyecto de vida 



IV. MEDITACIÓN DE LA TÉCNICA 

4.1. SABER CIENTÍFICO, SABER UNIVERSITARIO Y SABER TÉCNICO.- 

- “Saber científico”: estrictamente teórico          Física (conocimiento simbólico, mediante 

conceptos, acerca cosas por conjunto abstracciones junto con sistema signos y símbolos).  

No trata directamente con realidad (alejamiento)          imaginación, fantasía  

- “Saber técnico”: práctico, anterior al científico. Capacidad indefinible para manipular objetos 

materiales, transformándolos. Adapta cosas a necesidades humanas. Se relaciona con saber 

científico, para transformar mundo al servicio ser humano  

- “Saber universitario”: apuesta por teoría en detrimento técnica         pérdida tiempo. Técnica 

consustancial ser humano  Crítica Universidad (no explica técnica antropológicamente; no valora 

riesgos ni posibilidades; no examina evolución, condiciones ni conflictos). Ciencia moderna nace en 

talleres, no en universidades (Da Vinci, Galileo)   

4.2. LA TÉCNICA: SENTIDO, LÍMITES Y PERFILES.- 
- Misión: liberar hombre necesidades naturales para poder ser él mismo y convertirse en 

proyecto. Vida como “quehacer”       TÉCNICA (realización; transformación naturaleza) 

  1. Construcción mundo sobre-natural 

  2. Esfuerzo para ahorrar esfuerzos 

A. SENTIDO 3. Tiempo libre꞊ocio productivo, pensante y creativo  

    (capacidad       4. Producir lo superfluo (hombre) ≠necesario para vivir (animal)                  

    humanizar  5. Creación sobre-naturaleza artificial: instrumentos materiales + ocio 

     hombre) 6. Acto creación mental + puesta práctica lo ideado 

  7. Ventajas: bienestar humano a través imaginación transformadora mundo 

B. LÍMITES: Facultad técnica ilimitada. Restringidos a 3 ámbitos. Histórico (falta conciencia poder 

técnica en 2 primeros estadios). Físico (limitación materiales respecto a proyectos ideados). Moral (riesgos 

y consecuencias técnica).  

- Inconvenientes: “Sobreabundancia” actual (olvido creación técnica a lo largo historia) 

C. PERFILES: Técnica proporciona objetos “innecesarios” y superfluos            bienestar 

       Elementales (biológicas): elasticidad –ayunar, no dormir, etc.- 

- Necesidades      Secundarias (artificiales): imperiosidad –cocción, vestimenta, medicina,…- 

- Vivir=vivir-bien: técnica (transforma naturaleza para convertirla lugar agradable, habitable; la adapta a 

sus necesidades y deseos; libera de la animalidad)       a)Satisfacer necesidades básicas 

- Técnica    ahorro esfuerzo (inventar y ejecutar plan) para      b) Lograrlo con mínimo esfuerzo 

- Esfuerzo: invención propia vida (animal fantástico)             c) Crear objetos inexistentes 

- Ocio: pensar (planes futuro y proyecto vida personal y social)     Ser indigente    TÉCNICA 

4.3. ESTILOS DEL SER HUMANO.- 
- Proyecto vida propio cada cultura en historia (“bodhisatva” hindú; hombre Grecia aristocrática; 

republicano Roma; asceta medieval; hidalgo renacentista; obrero; “gentleman”…) 

a) “Bodhisatva”. Anular mundo y existencia técnicas control mente y cuerpo≠ 

b) “Gentleman”. Hombre abierto, luchador, moderno (s.XIX). Conquista medios vida para 

desarrollar proyecto existencial. 

4.4. ESTADIOS DE LA TÉCNICA.- 
1. TÉCNICA DEL AZAR (hasta s. V 

a.C.) 

- Descubrimientos: casualidad 

- Logros técnicos escasos 

- Inexistencia especialistas: sí división 

social trabajo 

- Inventos: consideración mágica 

 

 

 

 

2. TÉCNICA DEL ARTESANO 

(hasta s. XVII d.C.) 

- Incremento número e importancia 

técnica 

- Necesidad especialistas (artesanos). 

Habilidad diferenciada 

- Educación en técnica (maestros y 

aprendices) 

- Se impone tradición a innovación 

- No hay distinción técnico/obrero 

 

3. TÉCNICA DEL TÉCNICO 

- Crecimiento ingente actividades 

técnicas 

- Técnica se vuelve imprescindible 

- Producción “sobrenaturaleza” artificial:     

olvido origen técnica 

- Aparición máquina: hombre a su 

servicio 

- Separación proyecto (ingeniero, 

técnico) de ejecución (obrero)

A) TECNICISMO ANTIGUO Y TECNICISMO MODERNO 

- Antiguo: ausencia cualquier método invención     ensayo y error sobre caso particular≠reglas generales 

- Moderno=tecnología. Método científico (analizar, componer –hipótesis matemática-, experimentar)   
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ESQUEMES DISERTACIONS PLATÓ 

  A. CONEIXEMENT DE LA VERITAT I GOVERN DE LA CIUTAT .- 

I. Introducció 

II. Desenvolupament 

 

1. Epistemologia 
1.1. Passatge de la Línia, ontològic (breu) i epistemològic –centrant-se en 

la “Noésis”- (desenvolupat) 

1.2. Relació amb mite de la caverna (molt breu) 

1.3. Teoria de la Reminiscència 

2. Relació amb l’Antropologia i procés educatiu (molt breu) 

3.   Política 
3.1. Desenvolupament de la Política:  

 Relacionar amb Antropologia (només parts ànima) 

 Classes socials. Explicar piràmide, característiques i funcions. 

 Justícia en individu i en ciutat. 

 Tipus de govern justos i injustos. 

4. Relació Epistemologia i Política. 

 

III. Conclusió 

 

B. DIVERSOS MODES DE CONEIXEMENT .- 

I.   Introducció 

II. Desenvolupament 

 

1. Epistemologia 
1.1 Passatge de la Línia, ontològic (breu) i epistemològic –tots els 

nivells de coneixement i les influències- (desenvolupat) 

1.3. Mite de la caverna –explicat des de l’Ontologia i, sobre tot, 

l’Epistemologia- 

1.4. Teoria de la Reminiscència 

 

2. Relació amb l’Antropologia, Ètica i Política (molt breu)  

 

III.  Conclusió 

 

C. LA TEORIA DE L’EDUCACIÓ EN LA FILOSOFIA PLATÒNICA .- 

I.   Introducció 

II. Desenvolupament 

 

1. Relació amb l’Epistemologia, Antropologia i Ètica (molt breu) 

2.   Procés educatiu (desenvolupat) 

2.1. Assenyalar etapes i característiques 

2.2. Tipus de disciplines: matemàtiques i dialèctica 

2.3. Coneixement de la veritat: el filòsof-rei 

3.   Relació amb la Política (molt breu) 

3.1. Classes socials relacionades amb el procés educatiu 

 

III.  Conclusió 

 



D. L’ÈTICA EN PLATÓ: L’INTEL.LECTUALISME MORAL .- 

I.   Introducció 

II. Desenvolupament 

1. Ètica (desenvolupat) 

 1.1. L’intel.lectualisme moral de Sòcrates: qui coneix el bé, actua bé 

 1.2. Relació amb l’Epistemologia i l’Antropologia (molt breu) 

 1.3. El mite de l’Auriga 

 1.4. Les virtuts de l’ànima: saviesa/prudència, valentia i moderació 

2. Relació amb el procés educatiu i la Política (molt breu) 

 2.1. Relació classes socials amb actuació moral 

III. Conclusió 

E.  LA IDEA DE BÉ EN PLATÓ .- 

I.   Introducció 

II. Desenvolupament 

1. La teoria de les Idees (desenvolupat) 

 1.1. Relació amb el Passatge de la Línia –Ontologia- (molt breu) 

 1.2. La teoria de les Idees 

  - Definició i característiques fonamentals 

  - Ordenació jeràrquica 

  - Les Idees principals: Idea de Bellesa, de Justícia i Idea de Bé 

  - La Idea de Bé com principi suprem 

 1.3. Relació amb la Cosmologia (molt breu) 

2. El Mite de la caverna (comentat) 

 2.1. Relació Idea de Bé amb el Sol. 

3. Relació amb l’Epistemologia, Ètica i Política (breu) 

 3.1. El coneixement de la Idea de Bé: la “noesis”  

 3.2. L’intel.lectualisme moral: qui coneix el bé, actua bé –mite de 

l’auriga- 

 3.3. Els governants o filòsofs-reis: coneixedors de la Idea de Bé 

III.  Conclusió 

F.  TEORIA DE LES IDEES I ANTROPOLOGIA .- 

I.   Introducció 

II.  Desenvolupament 

1. Teoria de les Idees (desenvolupat)  

1.1. Relació amb el Passatge de la Línia –Ontologia- (molt breu) 

 1.2. La teoria de les Idees 

  - Definició i característiques fonamentals 

  - Ordenació jeràrquica 

  - Les Idees principals: Idea de Bellesa, de Justícia i Idea de Bé 

  - La Idea de Bé com principi suprem 

 1.3. Relació amb la Cosmologia (breu) 

2. El Mite de la caverna (comentat) 

3. Antropologia (desenvolupat) 

3.1. La teoria de la Reminiscència 

3.2. Dualisme Antropològic: compost “cos” i “ànima”.  

b. Les parts de l’ànima –el mite de l’auriga- 

c. Justícia en sentit antropològic: ànima racional domina sobre irascible i    

sensitiva 

4. Relació d’ambdós temes amb la Política (molt breu) 

 4.1.Relació parts de l’ànima amb les classes socials 

 4.2. Governants o filòsofs-reis: coneixedors de la Idea de Bé 

III.  Conclusió 
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ESQUEMES DISERTACIONS DESCARTES 

 
A. DEL MÈTODE AL “COGITO” EN LA FILOSOFIA DE DESCARTES .- 

I. Introducció 

  II. Desenvolupament 

1. Objectiu i punt de partida de la filosofia de Descartes.(comentat) 

2. El somni de Descartes: l’arbre de la ciència.(breu) 

3. El mètode (desenvolupat)  

4. El dubte metòdic (desenvolupat):  

a. Dubte sobre la fiabilitat dels sentits  

b. La dificultat de distingir la vigília del somni 

c. La hipòtesi del Geni Maligne  

5. El « pense, aleshores existisc »: primera veritat (desenvolupat) 

III. Conclusió 

B.- PRIMER PRINCIPI I CRITERI DE VERITAT .- 

I.   Introducció 

II. Desenrotllament 

1.      Introducció: Objectiu i punt de partida de la filosofia de Descartes   

(molt breu) 

2.      Els modes de coneixement humà i el mètode (molt breu) 

3.      El dubte metòdic (desenvolupat) 

4.      El pensament: primera veritat i criteri de certesa (desenrotllat) 

5.      Teoria de les idees (breu) 

 5.1. Déu com a criteri de veritat de totes les idees  
III.  Conclusió 

C.- DÉU COM A GARANT DEL CONEIXEMENT .- 

I.   Introducció 

II. Desenrotllament 

1.      Introducció: Objectiu i punt de partida de la filosofia de Descartes 

(molt breu) 

2.      El dubte metòdic i el pensament (breu) 

3.      Teoria de les idees (desenrotllat) 

4.      Arguments per a demostrar l’existència de Déu (desenrotllat) 

5.      Déu com a criteri de veritat de totes les idees (desenrotllat) 

6.      Les substàncies (breu) 

a. Déu com a única substància  

b. La substància pensant: “res cogitans”  

c. La substància extensa: “res extensa”  

III.  Conclusió 

 D. RELACIÓ ENTRE ENTENIMENT I VOLUNTAT .- 
I. Introducció 

II. Desenrotllament 

1. Objectiu i punt de partida de la filosofia de Descartes (molt breu) 

2. Dubte metòdic, el “cogito” i les Idees innates (breu)  

3. Les substàncies en Descartes (desenvolupat) 

a. Déu com a única substància  

b. La substància pensant: “res cogitans”  
c. La substància extensa: “res extensa” 

4. El dualisme antropològic (desenrotllat)  

 4.1. Les passions de l’ànima i la llibertat  
III. Conclusió 
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E. NECESSITAT D’UNA MORAL PROVISIONAL .-** 

 

I. Introducció 

  II. Desenrotllament 

1. Les passions de l’ànima i la llibertat (només comentat) 

2. Punt de partida de Descartes EN LA MORAL –pag. 59, punt 9- 

   (desenvolupat) 

3. Les màximes de la moral provisional. (desenvolupat) 

 a. La primera regla. Relació amb l’ètica d’Aristòtil –pags. 59-60- 

 b. La segona regla –pag. 60- 

 c. La tercera regla. Relació amb l’estoicisme –pags. 60-61-  

 d. La quarta regla. Relació amb l’intel.lectualisme moral de 

Sòcrates i Plató  –pag. 61- 

4. Evitar la indecisió i actuar amb fermesa –pags. 61-62- (desenvolupat) 

III. Conclusió 

 

**Cal tindre molt en compte per a fer la dissertació tota la TERCERA PART del Discurs 

del Mètode de Descartes 

 

F. ESCEPTICISME I RECERCA DE LA VERITAT .- 

 

I. Introducció 

  II. Desenrotllament 

1. Definició i explicació de l’escepticisme.-pag. 35- 

(desenvolupat) 

2. Objectiu i punt de partida de la filosofia de Descartes.(desenvolupat) 

3. El somni de Descartes: l’arbre de la ciència.(desenvolupat) 

4. El mètode (només comentat)  

5. El dubte metòdic (desenrotllat):  

a. Dubte sobre la fiabilitat dels sentits  

b. La dificultat de distingir la vigília del somni 

c. La hipòtesi del Geni Maligne  

6. El « pense, aleshores existisc »: primera veritat (desenvolupat) 

III. Conclusió 

 

G.-RAÓ TEÒRICA I RAÓ PRÀCTICA.-  

I.   Introducció 

II. Desenrotllament 

1.Introducció: característiques generals del Racionalisme (comentat).  

2. Objectiu i punt de partida de la filosofia de Descartes (comentat)  

3.Característiques del Racionalisme en la filosofia de 

Descartes (desenrotllat)  

a. Mètode: és racional (evidència, intuïció, deducció...)  

b. Dubte metòdic: es realitza amb la raó. Dubte dels sentits.  

c. Pensament: primer principi purament racional (pense, per tant 

existisc)  

d. Classes d’idees: només vertaderes clares i distintes davant raó.  

  4. El dualisme antropològic (només comentat) 

5. Les passions de l’ànima i la llibertat (comentat)  

6. Necessitat d’una moral provisional – pag. 59- (desenrotllat) 

7. Màximes de la moral provisional – pags. 59-62- (desenrotllat) 

       III. Conclusió 
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ESQUEMAS DISERTACIONES ORTEGA  

A. PROYECTO DE VIDA, PERSPECTIVISMO Y RACIOVITALISMO.- 

(final lección III y lección IV y pags. 32-36) 

 

I. Introducción 

 

II. Desarrollo 

 

1. Concepto de “vida”: características (desarrollado) 

  1.1. Vida “bio-lógica” y vida “bio-gráfica” 

  1.2. El “proyecto de vida” (pags. 35-36) 

 

2. Concepto de “mundo” o “naturaleza” (comentado) 

2.1. Tres formas de estar en el mundo 

 

3. Perspectivismo (desarrollado) –pags. 14-15 y apuntes 1º Bach.- 

3.1. Influencia de Nietzsche 

3.2. “Yo soy yo y mi circunstancia” 

3.3. Paisaje concreto, “lo dado” y el conjunto de posibilidades 

 

4. Raciovitalismo (desarrollado)  -pags. 15-17 y apuntes 1º Bach.-  

       4.1. Influencia de Darwin y Nietzsche: la “vida” 

  4.2. Crítica al “racionalismo” 

  4.3. Mezcla equilibrada de “razón” (Occidente) y “vida” 

 

III.  Conclusión 

 

 

B. SENTIDO, LÍMITES, VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA 

TÉCNICA .-  

 

I. Introducción 

 

II. Desarrollo 

 

1. La técnica (desarrollado) –pags. 27-30- 

1.1. Definición y misión 

1.2. Relación con “vida”, “mundo”, “cosa, pre-cosa, instrumento” 

1.3. Sentido 

1.4. Límites 

1.5. Ventajas e inconvenientes  

 - Contraposición con concepción de “técnica” en Heidegger 

 

2. Perfiles de la técnica (comentado) –pags. 30-32- 

       

III.  Conclusión 

 

 

 

 

 



 

C. TÉCNICA, NATURALEZA Y NECESIDADES.-  

I. Introducción 

II. Desarrollo 

 

1. La técnica (desarrollado) –pags. 27-30- 

1.1. Definición y misión 

1.2. Relación con “mundo” o “naturaleza” 

 - Tres formas de estar en el mundo 

1.3. Sentido 

1.4. Límites, ventajas e inconvenientes 

 

2. Perfiles de la técnica (desarrollado) –pags. 30-32- 

2.1. Técnica enfocada a bienestar (ocio) 

2.2. Necesidades: elementales y secundarias (con ejemplos) 

2.3. Técnica como ahorro del esfuerzo 

2.4. Ocio: posibilidad desarrollar proyecto vital 

 

III.  Conclusión 

 

D. OCIO Y BIENESTAR COMO RESULTADO DE LA TÉCNICA.-  

 

I. Introducción 

II. Desarrollo 

 

1. La técnica (breve) –pags. 27-30- 

1.1. Definición, misión y sentido (en relación con “ocio” y “bienestar”) 

 

2. Perfiles de la técnica (desarrollado) –pags. 30-32 y 36-37- 

2.1. Técnica enfocada a bienestar (ocio) 

2.2. Necesidades: elementales y secundarias (con ejemplos) 

2.3. Técnica como ahorro del esfuerzo 

2.4. Ocio: posibilidad desarrollar proyecto vital (con ejemplos) 

 

III.  Conclusión 

 

E. LOS ESTADIOS DE LA TÉCNICA.- (lecciones IX a la XII y pags. 41-46) 

 

I. Introducción 

II. Desarrollo 

 

1. La técnica (breve) –pags. 27-32- 

1.1. Definición, misión y sentido 

1.2. Límites, ventajas e inconvenientes  

2. Los estadios de la técnica (desarrollado) –pags. 41-44 y apuntes 1º 

Bach.- 

2.1. Técnica del azar: características 

2.2. Técnica del artesano: características 

2.3. Técnica del técnico: características 

3. Tecnicismo antiguo y tecnicismo moderno (comentado) –pags. 44-46- 

 

III.  Conclusión 

 


