
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

QÜESTIONARI. EMPIRISME I RACIONALISME 
 
1. Quina és l’estructura bàsica que Èuclides empra per exposar la geometria 

coneguda a la seua època en el tractat titulat els Elements? 
 
2. De quina manera influiria la manera de procedir característica de les 

matemàtiques en les exposicions matemàtiques en la perspectiva  
racionalista del coneixement plantejada durant el segle XVII? 

 
3. L’any 1639, en el seu Discurs del mètode per a la recta conducció de la raó i 

la recerca de la veritat en les ciències, el filòsof francès René Descartes 
afirmaria que el coneixement objectiu és possible i que, per aconseguir-lo, 
el que cal és procedir de manera anàloga a com ho fan els matemàtics. 
Respon a les següents preguntes a propòsit de la naturalesa d’aquest 
coneixement objectiu segons Descartes:   

 

a. Qui seria el punt partida? 
 

b. Quines característiques tindrien les primeres veritats i com es 
coneixerien? 

 

c. Com s’avançaria a partir d’elles? 
 

d. Quina és la finalitat del mètode cartesià? 
 
4. Enumera i explica els preceptes del mètode cartesià. 
 
5. En què s’assemblen els preceptes de l’anàlisi i de la síntesi, del mètode 

cartesià, amb els passos de la resolució i la composició, del mètode galileà? 
 
6. Quines seria les feblesa del plantejament racionalista? 

 
7. Quins són els postulats essencials que cal sostenir per mantenir la 

perspectiva racionalista dempeus? Enumereu-los i expliqueu-los. 
 

8. Expliqueu què volem dir quan afirmem que Galileu «idealitza la realitat», 
transcrivint-la en magnituds mesurables (i, per tant, en nocions purament 
racionals i evidents). 

 
9. Què seria un postulat? 



10. Què diu el “principi empirista” i quins serien els postulats que pressuposa? 
 
11. Locke, en el seu Assaig sobre l’enteniment humà, nega l’existència d’idees 

innates. En què es basa aquest autor per assegurar això (la inexistència 
d’idees innates) i com li respon, anys més tard, Leibniz, en els seus Nous 
assaigs sobre l’enteniment humà?  

 
12. Què són, en la crítica empirista de Hume, les impressions i les idees? Què 

diu el “principi de còpia” i què ens permet identificar i saber? 
 
13. Per què, segons David Hume, la metafísica no seria altra cosa que un grapat 

d’enunciats buits de significat? Què hauríem de considerar pseudociències 
(o pseudoconeixements), des del punt de vista empirista? 

 
14. Què serien les “lleis d’associació d’idees”? 

 
15. Per què diu Hume que, donat el “principi d’immanència” i també la crítica 

de la idea de causa, que les úniques disciplines objectives són les 
matemàtiques i la lògica? Per què la veritat dels enunciats de les ciències 
empíriques (és a dir, de les ciències que intenten descriure allò que succeeix 
en la realitat natural i social) serà, a parer de Hume, impossible d’assegurar? 

 
16. Què és el fenomenisme i per què el “principi d’immanència” ens hi 

condueix? 
 
17. Per què diem que els realisme és una perspectiva ingènua sobre el 

coneixement empíric? 
 

18. Què afirma el postulat del realisme moderat o crític? 
 
19. Exposa breument el “principi d’omnipotència” i les seues conseqüències 

epistemològiques. 
 
20. Exposa la crítica de Hume al concepte de “causa”. Quines conseqüències es 

deriven d’aquesta crítica? 
 
21. Per què diu Hume que les ciències empíriques només són creences induïdes 

pel costum i que l’única certesa que proporcionen és merament 
psicològica? 

 
22. Quins serien els postulats sobre els quals es fonamentarien, a parer de 

Hume, les ciències empíriques? 
 
23. Llegiu atentament els següent fragments i, a continuació responeu les 

qüestions que trobaràs a sota de cadascun d’ells: 



 

“Quan una idea és ambigua, sempre es pot recórrer a la impressió corresponent que la 
pot convertir en clara i precisa. Així doncs, quan l’autor sospita que un terme filosòfic no 
està aparellat amb cap idea, com és molt comú, es pregunta sempre: de quina impressió 
deriva aquesta idea?” I si no es pot remetre a cap impressió, conclou que el terme en 
qüestió està mancat de significat.” 
 

David Hume, Abstract  (resum) del Tractat de la naturalesa humana 

 
Quin principi està descrivint aquí Hume? Quina és la tesi per ell defensada 
en aquestes línies. 

 

“Per més que examinem la naturalesa, no podem observar sinó que un esdeveniment 
segueix a un altre. Però és impossible observar la naturalesa de la connexió que hi ha 
entre la suposada causa i el seu efecte [...] per això, una expressió com connexió 
necessària, que és la idea fonamental del concepte de causa, es troba mancada 
totalment de sentit.” 
 

David Hume, Investigació sobre l’enteniment humà (adaptació) 

 
En aquest fragment, Hume es qüestiona el sentit d’una de les nocions sobre 
les quals es basa el coneixement dit científic: el concepte de causa. Què vol 
dir Hume quan afirma que “resulta impossible observar la naturalesa de la 
connexió que hi ha entre la suposada causa i el seu efecte”? Què és l’únic 
que es pot observar quan examinem un exemple de la relació causa-efecte? 
Quina conclusió extrau d’aquest examen Hume? 

 


