
FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ 

DELEGACIÓ D’INCORPORACIÓ A LA UNIVERSITAT 
Av. Blasco Ibáñez, 13, nivell 5 
Tel. 963983160 Fax: 963983200 
futura@uv.es 

 

 

 
 

     XII OLIMPÍADA DE FILOSOFIA   
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VIII CONCURS DE REDACCIÓ FILOSÒFICA 
COMUNITAT VALENCIANA 

 
Convocatòria oberta a l'alumnat de 4t d'ESO de tota la Comunitat Valenciana. 
 
En la XII Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana proposem l'activitat: “Redacció 
filosòfica”. Amb l'objectiu de promocionar l'exercici filosòfic per part de l'alumnat de la nostra 
comunitat. 
El tema serà el mateix que el tema general de l'Olimpíada Filosòfica d'Espanya: “El poder del 
mite”, amb subtemes possibles seguint les indicacions i orientacions de la VII OLIMPÍADA 
FILOSÒFICA D'ESPANYA 

 
- Les fronteres del racional i el mític. 
- Hi ha mite en el logos? 
- La filosofia com a mite. 
- És la raó un mite? 
- El paper dels mites en la filosofia. 
- En quin sentit els mites hui continuen sent metàfores filosòfiques? O viceversa. 
- El mite de la raó pot crear monstres? 
- Són els mites un adéu a la racionalitat? 
- Podem prescindir dels mites? 
- L'absència de mites ens condueix al desconsol i al nihilisme? 
- Sentit i funcions del mite en l'actualitat 
- Són necessaris els mites per a la cohesió social? 
- El mite sosté prejudicis o estimula la creativitat? 
- Els mites fundacionals i el seu paper polític. 
- Quins són els mites de la societat capitalista? Quina relació existeix entre ells i el poder? 
- El poder del mite: Ha construït/legitimat la ficció el món que tenim (patriarcal i capitalista)? 
- Mites eròtics i opressió femenina. 
- Els mites del segle XXI: Quines conseqüències psicosocials té el mite de l'amor romàntic? 
- Quins arquetips generen en la nostra cultura els personatges de ficció de les noves 

plataformes digitals?  
- Herois i heroïnes com a models del/per a l'ésser humà. 
- Els nous herois són les estreles esportives? 
- Són les fake news falsos mites? 
- El mite del camí o el camí del mite? 
- Tenen sentit els mites en el món del segle XXI? 
- És l'ésser humà per naturalesa un creador de mites? 
- Pervivència del mite en la societat. 
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- Canvien els continguts, però romanen els relats? 
- Els mites actuals, velles tradicions en nous embolcalls? 
- El poder del mite: Per què continuem creient en la literalitat de contes de fa 2000 anys? 
- Són les xarxes socials el text mitològic del segle XXI? 
- Narrar per a comprendre? 

 
Pot plantejar-se des de diferents perspectives a elecció de l’alumne/a. 

 
CARACTERÍSTIQUES: Elaboració d'una redacció filosòfica amb les següents característiques: 

• Format Arial a 12 punts. 
• Espai interlineal: 1,5. 
• Extensió de 3 fulles màxim, portada no inclosa. 
• Marge superior i inferior: 2,5 cm. 
• Marge esquerre i dret: 3 cm. 

 
Se seleccionarà un treball guanyador d'acord amb els criteris següents: 

• Originalitat de plantejament del dilema filosòfic (3 punts). 
• Coherència argumentativa (2 punts). 
• Aportació filosòfica rellevant (3 punts). 
• Qualitat literària de la redacció (2 punts). 

   

INSCRIPCIÓ i LLIURAMENT: 
 

Els treballs seran remesos electrònicament fins al 31 de gener de 2020. El professorat inscriurà a 
l'alumnat participant i adjuntarà el treball amb el títol corresponent i el pseudònim. A través de la 
pàgina de la Delegació per a la Incorporació a la Universitat, seguint les instruccions de l'enllaç:  
 
http://ir.uv.es/delegacio/ConcursRedaccio/Inscripcio 
 
Per a resoldre dubtes es pot escriure a: olimpiada.filosofia@uv.es 

 
PREMIS: 
 
Les institucions col·laboradores concediran el premi que consideren oportú a l'estudiant 
guanyador/al fet que serà lliurat el 27 de març de 2020, en el context de celebració de la fase 
autonòmica de la XII Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana. En tot cas, els premis 
obtinguts són personals i intransferibles. 

 
COL·LABORADORS: 
 
- Universitat de València (UV), Universidad de Alicante (UA), Universitat Jaume I (UJI) 
- Delegació per a la Incorporació a la Universitat (UV) 
- Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante (SFPA) 
- Societat de Filosofia del País Valencià (SFPV) 

 
[Els participants cedeixen els drets d'imatge i els drets de publicació dels seus treballadors a les 
entitats organitzadores] 
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