
Benvolguts socis i sòcies de la Societat Catalana de Filosofia, 

Mentre el Congrés dels Diputats d’Espanya discutia la llei que implica una reducció que 

comportarà gairebé la desaparició de l’ensenyament de filosofia en l’ensenyament secundari  

i el batxillerat, el proppassat 14 de novembre de 2013 es va debatre al Parlament de 

Catalunya una Resolució a favor de l’ensenyament de la filosofia a secundària. 

Lamentablement, la nova llei d’educació LOMCE finalment ha estat aprovada al Congrés 

dels Diputats sense recollir aquestes demandes.  La proposta de resolució va ser 

consensuada per tots els grups parlamentaris de la cambra catalana i finalment aprovada per 

unanimitat. 

El contingut de la Resolució exposa: 

Resolució 440/X del Parlament de Catalunya, sobre el manteniment de l’ètica filosòfica en 

l’ensenyament secundari obligatori i de la filosofia i la història de la filosofia en els 

batxillerats 

Tram. 250-00590/10. Sessió núm. 14, 14.11.2013, DSPC-C 258 

Comissió d’Ensenyament i Universitats/ La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 

tinguda el 14 de novembre de 2013, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el 

manteniment de l’ètica filosòfica, la filosofia i la història de la filosofia en el currículum de 

l’ensenyament secundari obligatori i el batxillerat (tram. 250-00590/10), presentada pel 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya pel Grup Parlamentari Socialista, pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel Grup Mixt.  

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent  

Resolució  

1. El Parlament de Catalunya manifesta que els estudis d’ètica filosòfica i de filosofia tenen 
un paper formatiu fonamental, per la qual cosa considera que haurien de ser part del 
currículum bàsic de l’alumnat.  

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a comunicar al Govern de l’Estat la 
importància de mantenir com a matèries comunes i obligatòries l’ètica filosòfica, amb 
continguts sobre drets humans, en l’ensenyament secundari obligatori, i la filosofia i la 
història de la filosofia, en els batxillerats.  

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2013  

El secretari El president de la Comissió de la Comissió  
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz 

Adjuntem els documents del Diari de sessions (p. 28) i el BOPC núm 204 (p. 11). 

En aquesta conjuntura especialment difícil per a la supervivència dels estudis de filosofia en 

l’educació secundària, volem  compartir amb tots vosaltres una informació d’interès per al 

reconeixement i dignificació de la filosofia que ens ha d’animar a seguir reivindicant i 

defensant la presència significativa de la filosofia en l’ensenyament. 

 

Àngels Baldó i Ramon Moix, en nom de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Filosofia 


