CALENDARI RESUMEN D’OLIMPÍADES I CONCURSOS
XII OLIMPÍADA DE FILOSOFIA COMUNITAT VALENCIANA
Fases locals i Fase autonòmica
Fase local d’Alacant / Fase local de Castelló / Fase local de València

Promou l’exercici filosòfic (debat, reflexió i crítica filosòfica) vinculant-lo a problemes
contemporanis. S’ha d’elaborar una dissertació sobre un aspecte o un tema relacionat amb
el currículum de la matèria.
Tema: “El poder del mite”
Destinataris: alumnat dels centres d'ensenyament de 1r i 2n de batxillerat.
Inscripció: desembre-gener de 2020 (UJI i UV) i febrer 2020 (UA)
Dates i lloc de realització de les fases locals: 24 de gener de 2020 (València), 21 de febrer de
2020 (Castelló) i 28 de febrer de 2020 (Alacant) a la UV, la UJI y la UA.
Dates i lloc de realització de la fase autonòmica : 27 de març de 2020, a la Universitat d’
Alacant
Contactes: olimpiada.filosofia@uv.es / olimpiadafilosofica@ua.es /olimpiadafilosofia@uji.es

I Concurs de vídeo filosòfic
Presentació de vídeos realitzades per l’estudiantat i relacionades amb la reflexió filosòfica al
voltant d’un tema que es proposa cada any. El vídeo desenvoluparà idees filosòfiques, i
tindrà per tant caràcter conceptual i reflexiu, encara que els gèneres narratius poden ser
diversos: documental, fals documental, ficció, animació…
Tema: “El poder del mite”
Destinataris: alumnat de 4t d’ESO i de 1r i 2n de batxillerat dels centres d'ensenyament de la
Comunitat Valenciana.
Inscripció: desembre-gener de 2020.
Dates i lloc de realització: entrega en gener de 2020. En març es resol el concurs i el/els
vídeos guanyadors podran formar part de les projeccions de la final de la fase autonòmica de
l’Olimpíada de Filosofia que tindrà lloc a la Universitat d’Alacant.
Contacte: olimpiada.filosofia@uv.es

VI Concurs de fotografia filosòfica
Presentació de fotografies realitzades per l’estudiantat i relacionades amb la reflexió
filosòfica al voltant d’un tema que es proposa cada any. Les fotografies han d’estar en format
jpg i han d’ocupar entre 1,5 i 5 MB.
Tema: “El poder del mite”
Destinataris: alumnat de 4t d’ESO i de 1r i 2n de batxillerat dels centres d'ensenyament de la
Comunitat Valenciana.
Inscripció: desembre-gener de 2020.
Dates i lloc de realització: entrega en gener de 2020. En març es resol el concurs i la/les
fotografia/es guanyadores podran formar part de les projeccions de la final de la fase
autonòmica de l’Olimpíada de Filosofia que tindrà lloc a la Universitat d’Alacant.
Contacte: olimpiada.filosofia@uv.es

VIII Concurs de redacció filosòfica
Els participants han d’elaborar una redacció relacionada amb la temàtica general del concurs.
Se seleccionarà un treball guanyador d’acord amb l’originalitat del plantejament, la
coherència argumentativa i l’aportació filosòfica rellevant.
Tema: “El poder del mite”
Destinataris: alumnat de 4t d’ESO dels centres d'ensenyament de la Comunitat Valenciana.
Inscripció: desembre-gener 2020
Dates i lloc de realització: entrega en gener de 2020. En març es resol el concurs i els/les
redaccions guanyadores intervindran en la fase autonòmica de l’Olimpíada de Filosofia que
tindrà lloc a la Universitat d’Alacant
Contacte: olimpiada.filosofia@uv.es
VII OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ESPAÑA (OFE)
Tema: “El poder del mite”
Lloc: Santiago de Compostela
Dates: 24 i 25 abril de 2020

