
 

 

 

 

VI Olimpíada de Filosofia de la UA 

 

 
 

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

VI Olimpíada de Filosofia 
que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2019 a les 10:00 h  

 

(fase local de la UA de l'Olimpíada de Filosofia de la Comunitat Valenciana) 
 

Amb la col·laboració del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 

d'Alacant i l’Aula de Filosofia de la Seu Universitària Ciutat 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 seua relació amb els 

diferents aspectes (polítics, socials, culturals) del món contemporani 

- Reconèixer la tasca realitzada pel professorat en els centres 

d'ensenyaments de secundària i estrènyer la seua relació amb la 

Universitat d'Alacant 

 

• Participants: 

 Podrà participar en ella l'alumnat que curse 1er o 2n de Batxillerat. Cada 

estudiant anirà avalat/a per un/a docent del seua centre. La participació és individual i 

per cada centre podran concórrer tants i tantes estudiants com es considere. 
 

• Inscripció: 

 Del 8/01/2019 al 17/02/2019 

 

 

• Desenvolupament: 

 

 La modalitat de participació consisteix en una dissertació entorn del tema  

seleccionat per a VI Olimpíada Filosòfica d'Espanya: Realitat i aparença en el món 

actual. 
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L'alumnat disposarà de 90 minuts per a escriure la seua dissertació partint d'una 

pregunta orientativa o d'un fragment que es proposarà en el moment de la prova.  

La dissertació podrà ser redactada en qualsevol de les dues llengües oficials de la 

Comunitat Valenciana.  

 

 A manera d'orientació i de cara a preparar la prova, els subtemes proposats són: 

- Hi ha una única realitat? 

- Hi ha realitat sense aparença? 

- És real el que és aparent, i és aparent el que és real? 

- Podem conèixer la realitat o solament coneixem aparences? 

- Podem creure en els fets en el món actual? 

- Quins són les fronteres entre la realitat i l'aparença avui? 

- És la postveritat la nova realitat? 

- Podem conèixer la realitat en un món de fake news i postveritat? 

- Realitat virtual: realitat o aparença? 

- És més rellevant per a la vida la realitat virtual que la realitat material? 

- Hi ha forma de distingir entre realitat i aparença en les xarxes socials? 

- Els nostres perfils en les xarxes socials són meres aparences?  

- Noves cavernes del món actual: cerquem la realitat o la defugim? 

- Preferim l'aparença al costat problemàtic de la realitat? Per què? 

- Vivim dins o fora de la caverna? 

-L'aparença sempre enganya? 

-Ens fa l'aparença més sensibles a la realitat? 

- Alliberen o esclavitzen les aparences? 

- Què és més important per a la nostra vida la nostra aparença o el que realment som? 

 

En la dissertació cada estudiant podrà desenvolupar los continguts teòrics (autors 

i conceptes de la tradició filosòfica) que estime oportuns.  

L’Annex 1 correspon a un dossier de textos sobre el tema de la dissertació 

comuna per a les tres fases locals (UA, UJI, UV) de l'Olimpíada de Filosofia. Aquest 

material és merament orientatiu i en cap cas es considera exhaustiu ni d'ús obligatori. 

L’ús textos no podran ser utilitzats per l'alumnat durant la prova.  

 

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

docents de filosofia de la Universitat d'Alacant i dels centres d'ensenyament secundari 

de la província. La seua resolució és inapel·lable i els exercicis que no siguen 

seleccionats per a la fase autonòmica no es retornaran a l'alumnat després de la prova.  

 

       

• Criteris de correcció: 

 

1. Expressió (2 punts) 

 - Utilització precisa del vocabulari d'acord al tema  

 - Fluïdesa i qualitat literària de la redacció  

 - Correcció en l’ortografia, sintaxi i presentació 

 

2. Estructura i argumentació (4 punts) 
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 - 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 la o de l'estudiant. 

- Recuperació en la conclusió de la tesi central i resum dels arguments 

desenvolupats 

 

3. Originalitat (4 punts) 

- Caràcter personal i original de l'enfocament del tema, en relació al nivell 

educatiu de l'alumnat 

- Reflex en el treball d l'esforç del o de la participant per desenvolupar un 

pensament propi i crític i fer una aportació filosòfica rellevant. 

 

• Premis de la VI Olimpíada de Filosofia de la UA: 

 

1r premi: 250€ 

2n premi: 200€ 

3r premi: 150€ 

Fins a un màxim de 10 Accèssit en funció de la xifra d'estudiants presentats: val 

de 30€ per a canviar per llibres en la llibreria Compàs de la Universitat (el val es 

podrà canviar fins al 30/10/2019) 

 

El Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació de la Universitat d'Alacant es posarà en 

contacte amb les i els premiats per a sol·licitar la documentació necessària per a poder 

realitzar el pagament dels premis. 

 

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres d'Alacant 

atorgarà a més a qui reba el 1r premi de l'Olimpíada un val de 60€ per a canviar per 

llibres. 

 

En la concessió de premis no existirà la possibilitat d'empat. 

 

 

• L'alumnat premiat en la VI Olimpíada de Filosofia de la UA participarà en el 

Cafè filosòfic que se celebrarà en l'Aula de Filosofia de la Seu Universitària 

Ciutat d'Alacant organitzat pel Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

Lletres d'Alacant i la data de les quals serà anunciada el dia de la prova. 
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• Fases autonòmica i nacional: 

 

 De la fase local, se seleccionaran per a la fase autonòmica 5 dissertacions 

com a màxim seguint l'ordre dels premis concedits. Els i les premiades en la VI 

Olimpíada de Filosofia de la UA es comprometen a participar en la fase autonòmica. 

La fase autonòmica tindrà lloc en la Universitat de València el 30 de març de 

2019 a les 10 h. (Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació) i 

consistirà en una presentació pública de la dissertació seguida d'una ronda de preguntes 

i respostes. S'establirà un comitè avaluador format per professorat de les entitats i 

associacions col·laboradors i per les tres universitats que fomenten l'Olimpíada de 

Filosofia: UA, UJI i UV.  

 

El guanyador o guanyadora de la fase autonòmica es presentarà a la VI 

Olimpíada Filosòfica d'Espanya (VI OFE) que tindrà lloc a Màlaga els dies 26 i 27 

d'abril de 2019. El premi de la fase nacional serà el que fixe l'organització de l'OFE. 

  

• Inscripció, informació i Annex 1 en:  

 

https://lletres.ua.es/va/cultura/olimpiades-filosofia.html 

 

• Contacte amb l'equip coordinador de la prova en la Universitat d'Alacant (Elena 

Nájera i Antonio de Múrcia):  

 

olimpiadafilosofica@ua.es 

 

• 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 siguen sense ànim de lucre i sense efectes comercials. En qualsevol 

ús públic haurà de citar-se la procedència. 

 

Drets d'imatge: 

a. La participació en l'Olimpíada comporta la cessió de la imatge de les i els 

assistents per a la seua 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 

seues activitats institucionals. 

b. 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 seues 

publicacions, webs, etc. 

c. La inscripció i participació en l'Olimpíada implica expressament l'acceptació 

d'aquesta condició per part de les i els concursants afectats 
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Acceptació: 

La inscripció en l'Olimpíada implica l'acceptació d'aquestes bases. 

 

Col·labora: 

 

 


