
 

 

I Olimpíada de Filosofia de la UA 

La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant convoca la I Olimpíada de Filosofia, 

que se celebrarà el dia 28 de març de 2014 a les 12 h. 

• Objectius: 

- Promoure l'interès de l'alumnat de batxillerat per la filosofia. 
- Fomentar entre l’alumnat el desenvolupament de la destresa en l'argumentació, així 

com del sentit crític, com a eines intel·lectuals i acadèmiques fonamentals. 
- Fomentar el coneixement de la filosofia, com també la seua relació amb els diferents 

aspectes (polítics, socials, culturals) del món contemporani. 
- Reconèixer la tasca que el professorat duu a terme en els centres d'ensenyament 

secundari i reforçar la seua relació amb la Universitat d'Alacant. 

• Participants: 

Podrà participar-hi l’alumnat que curse primer o segon de batxillerat. Cada centre podrà 

presentar un màxim de quatre estudiants, que seran avalats per un professor o professora del 

centre. La participació és individual. 

• Inscripció: 

Del 13/01/2014 al 28/02/2014 

• Desenvolupament: 

La modalitat de participació és una dissertació entorn del tema seleccionat per a aquesta 

primera olimpíada: L'impacte de la filosofia 

 

L’alumnat disposarà de 90 minuts per a escriure la seua dissertació partint de l'anàlisi d'un 

fragment filosòfic que es proposarà a manera de pretext. Hi hauran de fer una reflexió sobre la 

utilitat de la filosofia tenint en compte el seu impacte en els nivells personal, social, polític o 

cultural, desenvolupant els continguts teòrics (autors i conceptes de la tradició filosòfica) que 

consideren oportuns. 

 

Les dissertacions es distribuiran per a la seua valoració entre un equip format per professors 

de Filosofia de la Universitat d'Alacant i dels centres d'ensenyament secundari de la província. 

 

En la prova, l’alumnat podrà escriure en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat 

Valenciana. 



 

 

Contacte amb els coordinadors de la prova en la Universitat d'Alacant: 

molimpiadafilosofica@ua.es 

 

Els criteris de correcció seran els següents: 

 

1. Expressió (2 punts) 

- Utilització precisa i adequada al tema del vocabulari. 
- Fluïdesa i qualitat literària de la redacció. 
- Correcció en l'ortografia, sintaxi i presentació. 

 

2. Estructura i argumentació (6 punts) 

- Organització de la dissertació d'acord amb l'esquema: introducció, desenvolupament i 
conclusió. 

- Plantejament correcte del tema a partir del text proposat, en què es destaquen els 
problemes que implica i exposen en el desenvolupament les idees pertinents en 
relació amb la tradició filosòfica (conceptes i autors). 

- Capacitat d'oferir una argumentació coherent i centrada en el tema, elaborant i 
justificant les afirmacions. 

- Adequació del nivell de coneixements al curs de l’alumne. 
- Recuperació en la conclusió de la tesi central i resum dels arguments desenvolupats. 

 

3. Originalitat (2 punts) 

- Caràcter personal i original de l'enfocament del tema en relació amb el nivell educatiu 
de l'alumnat. 

- Reflex en el treball de l'esforç de l'alumne per desenvolupar un pensament propi i 
crític. 

• Objectius: 

 
Primer premi:  

 
- Diploma acreditatiu de la participació en l'Olimpíada.  
- Certificat per al tutor o tutora expedit pel degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 

Universitat d'Alacant.  
- 250 €  

 
Segon premi:  
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- Diploma acreditatiu de la participació en l'Olimpíada.  

- Certificat per al tutor o la tutora expedit pel degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de 

la Universitat d'Alacant.  
- 200 €  

 
Tercer premi:  

 
- Diploma acreditatiu de la participació en l'Olimpíada.  
- Certificat per al tutor o la tutora expedit pel degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de 

la Universitat d'Alacant.  
- 150 €  

 

Accèssit:  

- El nombre d’accèssit que es pot concedir es calcula depenent del nombre d’estudiants 
presentats (no del nombre dels inscrits) Correspon 1 accèssit per cada fracció de 10 
presentats sempre que el nombre de presentats siga superior a 20. 

 
 
Els centres i l'alumnat participant rebrà també un certificat acreditatiu de la participació.  

El lliurament dels premis en metàl·lic i dels diplomes es farà el 9 de maig de 2014, en una 

cerimònia la programació de la qual serà publicada pel Vicerectorat d'Alumnat.  

-  


