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II OLIMPÍADA DE FILOSOFIA DE CATALUNYA 

CONVOCATÒRIA 2015 

Un any després de la I edició, convoquem II Olimpíada de Filosofia de Catalunya. En la 

línia de l’Olimpíada Internacional de Filosofia es proposa als alumnes dels centres 

 educatius de Catalunya l’elaboració d’una dissertació a partir d’una pregunta filosòfica 

sobre un tema clàssic de la tradició filosòfica alhora que vigent en la reflexió actual. 

Al voltant de la pregunta que centra el tema general, es proposarà als participants 

alguna altra pregunta que enfoqui un o més aspectes del tema. La pregunta a partir de 

la qual hauran d’elaborar la dissertació es comunicarà el mateix dia de la celebració de 

l’Olimpíada. 

La pregunta general de la Convocatòria 2015 és la següent: Què ens fa ser qui som? 

Les preguntes que permeten desenvolupar aspectes concrets d’aquesta poden ser, 

entre d’altres possibles que podrien ser proposades als participants el dia de 

realització de l’Olimpíada, les següents: 

�  Ens humanitza o ens deshumanitza la tècnica? 

� En les diferències de gènere i en la identitat sexual: què és natural i què  és 

 cultural? 

� La cultura és la nostra segona naturalesa? 

� Pot la nostra voluntat superar els límits de la naturalesa? 

� La cultura ha transformat la naturalesa humana? 

� Hi ha un instint natural cap al bé o cap al mal? 

� Si l’educació és un fet cultural, va en contra de la nostra naturalesa? 

 La II Olimpíada de Filosofia de Catalunya es celebrarà el  21 de febrer de 2015 al 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona de 9 a 13:30 h. 

 La inscripció s’iniciarà el 5 de desembre de 2014  i finalitzarà el 30 de gener de 2013 a 

través d’un formulari que es troba al CREAIF.  
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Bases 

1. PARTICIPANTS 

� Podran participar tots els alumnes de batxillerat dels centres educatius  de 

 Catalunya. 

� El Departament de Filosofia de cada centre podrà presentar fins a dos 

 alumnes. 

� El procediment de selecció haurà de tenir en compte que l’alumnat 

 participant haurà de realitzar una dissertació i que és aconsellable haver-

 la treballat prèviament a l’aula. 

2. INSCRIPCIÓ 

� La inscripció la realitzarà el professorat de filosofia del centre a través  del 

 formulari del CREAIF. 

� En cada convocatòria s’especificaran les dates d’inscripció. 

� Caldrà fer el pagament d’una quota d’inscripció de centre al número de 

 compte corrent de la Societat Catalana de Filosofia següent: 2100 0963  62 

 0200075604, posant Olimpíada i el nom del centre educatiu. La  quota  serà de 

 10 € per a membres de la SCF i de 15 € per als no  membres. No es 

 considerarà formalitzada la inscripció fins el pagament de la quota. L’import 

 es destinarà a les despeses d’organització de l’Olimpíada, inclosa la quota 

 d’inscripció a l’OFE. 

3. MODALITAT DE PARTICIPACIÓ  

� Hi haurà una única modalitat de participació: dissertació per a alumnes  de 

 batxillerat 

� Dissertació filosòfica: es proposarà als alumnes un tema formulat en  forma 

 de pregunta. 

� Es tractarà de que elaborin una reflexió personal argumentada sobre el  tema a 

 partir de la pregunta proposada seguint les pautes de la  dissertació que es 

 troben al blog de l’Olimpíada de Filosofia de  Catalunya 

 (http://blocs.xtec.cat/filolimp/) 

� El tema estarà relacionat amb el programa d’Introducció a la Filosofia de 

 1r de batxillerat. 

� Els i les alumnes participants disposaran d’una hora i mitja com a màxim 

 per a la realització de la dissertació, podrà ser d’una extensió màxima de 
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 quatre pàgines i s’escriurà a mà. Faran constar el seu nom i el del centre 

 on estudien. 

� Es podrà participar en català o en castellà. 

� El tema de cada edició es publicarà a la convocatòria. 

� El professorat de filosofia pot proposar materials per a incorporar-los al  blog 

 de l’Olimpíada enviant un correu a  filo.olimpiada.catalunya@gmail.com 

4. PREMIS 

� Hi haurà dos únics premis. Els guanyadors/es rebran diplomes  acreditatius, 

 així com el centre participant. 

� Els premis es podran considerar deserts depenent de la qualitat dels 

 treballs presentats. 

5. ORGANITZACIÓ 

Els horaris són aproximats i estan pendents de confirmació. 

9:30 h: Acreditació i obertura de l’Olimpíada de Filosofia de Catalunya. 

10:00 – 11:30 h: Realització de les dissertacions. 

11:30 h: Descans 

12:00 h: Taula rodona. 

13:30 h: Comentari de la Comissió avaluadora, comunicació dels guanyadors i 

lliurament de diplomes i premi. 

14:00 h: Cloenda 

 


