
Ara, després de llegir una primera vegada el següent fragment de Mill, 

La  felicitat  que  constitueix  el  criteri  utilitarista  del  que  és  correcte  en  una
conducta no és la pròpia felicitat de l’agent, sinó la de tots els afectats. Entre la
felicitat  de  l’agent  i  la  dels  altres,  l’utilitarista  obliga  a  aquell  a  ser  tan
estrictament imparcial com un espectador desinteressat i benèvol.

John Stuart MILL (1806-1873), L'utilitarisme

subratlli les idees que considera fonamentals:

La felicitat que constitueix el criteri utilitarista del que és correcte en una conducta no
és la pròpia felicitat de l’agent, sinó la de tots els afectats. Entre la felicitat de l’agent i
la  dels  altres,  l’utilitarista  obliga  a  aquell  a  ser  tan  estrictament  imparcial  com un
espectador desinteressat i benèvol.

La primera pregunta que fan a les PAU és:

Expliqueu breument –al voltant de 40-80 paraules– les idees principals del text i
com hi apareixen relacionades. [2 punts]

Això és el que equival a:
 
Idea principal:

Altres idees que
hi apareixen:

Estructura de 
l’argumentació:

La segona pregunta que fan a les PAU és:

Expliqueu breument -al voltant de 5-15 paraules en cada cas- el significat, en el
text, de les paraules o expressions següents. [1 punt]

«criteri utilitarista»

«imparcial»

La tercera pregunta que fan a les PAU és:

Explicar  les  raons de l'autor  a  favor  d'una tesi  bàsica  del  text:  per  explicar
aquestes raons, s'haurà de fer referència als aspectes pertinents de pensament
de l'autor, encara que no siguin explícitament expressats en el text. (3 punts) 

Això és el que equival a:

Què  vol  dir,  en  el  text,  «ser  tan  estrictament  imparcial  com  un  espectador
desinteressat i benèvol»? Feu referència als aspectes del pensament de Mill que
siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament en el text. [3 punts]  



La quarta pregunta que fan a les PAU és:

Comparar o relacionar un concepte o idea del text amb un altre. (2 punts).

Això és el que equival a:

Compareu el concepte de felicitat de Mill amb una altra concepció de la felicitat
que es pugui trobar en la història del pensament. [2 punts]

La cinquena pregunta que fan a les PAU és:

Consideració raonada de l’estudiant a favor o en contra d’una tesi (2 punts)

Això és el que equival a:

Esteu d’acord amb la tesi de Mill segons la qual és més important la felicitat de
molts que la d’un sol? Raoneu la resposta.  [2  punts]


