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 La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant convoca la IV 
Olimpíada de Filosofia que se celebrarà el dia 24 de març de 2017 a les 10:30 h. 
 

Amb la col·laboració del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 
d'Alacant. 
 

 Objectius: 

 Promoure l'interès de l'alumnat de Batxillerat per la Filosofia  

 Fomentar entre les i els alumnes 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, així com la seva relació amb els 
diferents aspectes (polítics, socials, culturals) del món contemporani 

 Reconèixer la tasca realitzada pel professorat en els centres 
d'ensenyaments secundària i estrènyer la seva relació amb la Universitat 
d'Alacant 

 

 Participants: 

 Podrà participar l'alumnat que curse, 1er o 2n de Batxillerat. Cada estudiant 
estarà avalat per un o una docent del seu centre. La participació és 
individual i per cada Centre podran concórrer  tants estudiants com es 
considere. 

 

 Inscripció: 

 Del 9/01/2017 al 24/02/2017 a través del següent formulari:  
https://cvnet.cpd.ua.es/uacuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=8424&idio

ma=va 
 

 Desenvolupament: 

 La modalitat de participació és una dissertació entorn del tema  seleccionat 
per a aquesta IV Olimpíada: La filosofia i la defensa de la democràcia 

 
 Les i els estudiants comptaran amb 90 minuts per escriure la seua dissertació 
partint de l'anàlisi d'un fragment filosòfic que es proposarà com a pretext. Hauran de 
desenvolupar una reflexió sobre la utilitat i importància de la filosofia per a la defensa 
dels valors democràtics i la formació d'una ciutadania crítica, desenvolupant els 
continguts teòrics (autors i conceptes de la tradició filosòfica) que consideren 
oportuns.  
 
 Les dissertacions es distribuiran per a la seva valoració entre un equip format 
per docents de filosofia de la Universitat d'Alacant i dels centres d'ensenyament 

https://cvnet.cpd.ua.es/uacuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=8424&idioma=va
https://cvnet.cpd.ua.es/uacuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=8424&idioma=va
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secundari de la província. La resolució d'aquest tribunal és inapel·lable i els exercicis no 
es retornaran a l'alumnat després de la prova.  
 
 
En la prova, les i els participants podran escriure en qualsevol de les dues llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana.  
 
  
Adreça electrònica per a contactar amb l'equip coordinador de la prova a la Universitat 
d'Alacant: olimpiadafilosofica@ua.es 
 
 Els criteris de correcció seran els següents: 
 
1. Expressió (2 punts) 
 - Utilització precisa del vocabulari d'acord amb el tema 
 - 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, destacant els 
problemes que implica i exposant 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’estudiant. 
-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 al nivell 
educatiu de l'alumnat 
- Reflex en el treball de l'esforç del participant per desenvolupar un pensament 
propi i crític. 

 

 Premis 
1er premi, 250,00 € 
2n premi, 200,00 € 
3er premi, 150,00 € 

 
Així mateix, es podrà concedir un accèssit per cada fracció de 10 participants a 
l’Olimpíada sempre que el nombre de participants no siga superior a 20. El premi en 

olimpiadafilosofica@ua.es
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aquest cas, consistirà en un val de 30,00 € que es podrà bescanviar en la llibreria 
Compàs situada al Campus de la Universitat d'Alacant. El termini per fer efectiu aquest 
val finalitzarà el 30 d'octubre de 2017. 
 
Els premis són individuals sense possibilitat d'empats. 
 
 El Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres d'Alacant i l’Associació 
Espejo de Alicante atorgarà a més al primer, segon i tercer premiat o premiada un val 
de 60 euros per a llibres. 
 
 
 
 Observacions: 

Propietat intel·lectual: 
L'Olimpíada és propietat de la Universitat d'Alacant que pot cedir lliurement 
l'ús de les proves amb finalitats educatives, acadèmiques o similars, així com en 
activitats que no tinguen ànim de lucre i sense efectes comercials. En qualsevol 
ús públic haurà de citar-se la procedència. 
Drets d'imatge: 
La participació a l'Olimpíada comporta la cessió de la imatge dels assistents per 
a la seva possible reproducció i difusió sense data de caducitat en qualsevol 
tipus de suport o publicació que la Universitat d'Alacant produïsca, amb 
finalitats no lucratives, per a donar a conèixer les seves activitats institucionals. 
Així mateix, l'acte de lliurament de premis serà sempre un acte públic i els 
reportatges gràfics que en ell es realitzen seran propietat de la Universitat 
d'Alacant, que podrà usar lliurement aquest material en les seves publicacions, 
webs, etc. 
La inscripció i participació en l'Olimpíada implica expressament l'acceptació 
d'aquesta condició per part de les i els concursants afectats 
Acceptació: 
La inscripció en l'Olimpíada implica l'acceptació d'aquestes bases. 

 

Col·labora:  

 


