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XI CONCURS DE REDACCIÓ FILOSÒFICA 

COMUNITAT VALENCIANA 

 
Convocatòria oberta a l'alumnat de 4t d'ESO de tota la Comunitat Valenciana. 
 

En el marc de la XV 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 i la 

reflexió sobre qüestions actuals i d’interès general. 

 

El tema general serà el mateix que el de l'Olimpíada Filosòfica d'Espanya (OFE): “Fronteres i 

justícia global” que pot plantejar-se des de diferents perspectives a elecció de l'alumnat. 

 

PARTICIPANTS 
 
Estudiants de 4t d'ESO de centres de secundària de tota la Comunitat Valenciana. Cada centre 
podrà participar com a màxim amb 5 redaccions de diferents autors o autores. 

 

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 (3 punts). 

 Coherència argumentativa (2 punts). 

 Aportació filosòfica rellevant (3 punts). 

 Qualitat literària de la redacció (2 punts). 
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INSCRIPCIÓ i LLIURAMENT 

Els treballs seran remesos electrònicament fins al 10 de febrer de 2023. 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'alumnat guanyador 

fet que serà entregat en el context de celebració de la fase autonòmica de la XV Olimpíada de 

Filosofia de la Comunitat Valenciana. En tot cas, els premis obtinguts són personals i 

intransferibles. 

 

COL·LABORADORS 

 

- Universitat de València (UV) i Delegació per a la Incorporació a la Universitat (UV) 

- Universitat d’Alacant (UA) 

- Universitat Jaume I (UJI) 

- Societat de Filosofia de la Província d’Alacant (SFPA) 

- Societat de Filosofia del País Valencià (SFPV) 

 

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

organitzadores] 
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