
II OLIMPÍADA DE FILOSOFIA DE CATALUNYA 
 

CONVOCATÒRIA 2015 
 

Després de l’edició de l’any passat, 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 a 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 general de la Convocatòria 2015 és la següent: Què ens fa humans?  

 

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 (http://www.cccb.org/ca/) de 9 a 

14:30 h.  

 

1ª part:  9 – 11 h, Mirador 

*Només per a estudiants participants en l’Olimpíada 

9:00 h: Acreditacions d’alumnes participants amb el professorat acompanyant 

9: 15 h: Benvinguda i explicació de l’horari. 



9: 30 -11 h: Comunicació de la pregunta i realització de les dissertacions. 

 2a part: 11:30 – 14:30 h, Auditori 

*Oberta al públic en general 

11: 30 -13:30 h: Taula rodona sobre la filosofia a diferents àmbits professionals amb la 
participació de Judit Carrera, cap de Debats del CCCB, Marta García-Matos, física  al 
ICFO-Institut de Ciències Fotòniques; Laura López Granell, poeta i professora 
d’escriptura a l’Ateneu Barcelonès. Moderador/a: Josep Macià, professor de filosofia 
de la UB. 

13:30- 14:15 h: Comentari del Jurat i lliurament de premis. 

14: 15 h: Cloenda 

Tota la informació de l’Olimpíada es pot trobar a http://blocs.xtec.cat/filolimp/ 

 

  

 

 

 

  

 


