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OBJECTIUS

XV OLIMPÍADA DE FILOSOFIA 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

1. Promoure l’exercici filosòfic per part de l’alumnat de la nostra comunitat. 
2. Establir un certamen que comprenga tots els elements propis del debat, la reflexió i la crítica 

filosòfica referent a un aspecte que apareix en el currículum de la matèria. 
3. Vincular la reflexió filosòfica a problemes contemporanis de caire social, polític, epistemològic 

o ontològic. 
4. Reconèixer la tasca realitzada pel professorat dels Centres d’Ensenyament Secundari i 

fomentar la seva relació amb les Universitats de la Comunitat Valenciana. 
 

 
FASE LOCAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

PARTICIPANTS 
 
Alumnat de 1r i 2n curs de Batxillerat. Cada estudiant anirà avalat o avalada per un o una docent del 
seu Centre. La participació és individual i per cada Centre podran concórrer un màxim de 10 estudiants 
per professor o professora. 
 
INSCRIPCIÓ 
 

Fins al dijous 19 de gener de 2023. A través de la pàgina de la Delegació per a la Incorporació a la 
Universitat de València, seguint les instruccions en l'enllaç: 
 

http://ir.uv.es/delegacio/OlimpFilosofia/inscripcio 
 

Per a resoldre dubtes pot escriure's a: olimpiada.filosofia@uv.es 
 

La prova se celebrarà el divendres 27 de gener de 2023, a les 10h, a l'AulaMagna de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València. 

mailto:futura@uv.es
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PROVA I DESENVOLUPAMENT 
 
La prova consistirà en l'elaboració, per part de l'alumnat, d'una dissertació filosòfica relacionada amb 
la temàtica especificada, partint d'una pregunta orientativa o d'un fragment que es proposarà en el 
moment de la prova. L’alumnat disposarà de 90 minuts per a escriure la seua dissertació. 
 

TEMÀTICA: “FRONTERES I JUSTÍCIA GLOBAL”  

Tema general proposat per la OFE (OLIMPÍADA FILOSÒFICA D'ESPANYA)  

Els subtemes per a orientar la preparació del tema, segons consens de l'OFE, són els següents: 
- Són compatibles la globalització i la justícia? 
- Poden ser justes les fronteres? 
- Un món sense fronteres seria un món més just? 
- Tenen sentit les fronteres en un món globalitzat? 
- Hi ha guerres justes en un món globalitzat? 
- Si els drets humans són universals, és possible l'accés universal al dret a la justícia en un 

món amb fronteres polítiques? 
- Quins canvis provocaria en la nostra comprensió del món i de l'ésser humà l'eliminació de 

les fronteres? 
- Són indestructibles les fronteres entre cultures? 
- Són possibles les fronteres humanes? 
- Immigració: una qüestió estatal o internacional? 
- Internacionalitat o cosmopolitisme? 
- Quin és el paper dels mitjans de comunicació amb el seu relat sobre les fronteres i la 

justícia? 
- Té sentit avui dia el concepte d'Estat-nació? 

 

Els criteris d'avaluació seran els següents: 

1. Expressió i qualitat literària de la dissertació (2 punts) 
2. Estructura i coherència argumentativa (4 punts) 
3. Originalitat de plantejament i aportació filosòfica rellevant (4 punts) 

 
 

NOTA: El resultat de la fase local es notificarà als finalistes i als seus tutors. A més, s'anunciarà en la 
pàgina web de la Delegació per a la Incorporació a la Universitat de València. 
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FASE AUTONÒMICA 
 

Per cada fase local (Alacant, Castelló i València), se seleccionaran per a la fase autonòmica 5 
dissertacions com a màxim en funció del nombre de candidates i candidats presentats a les fases 
prèvies. 
 
La fase autonòmica tindrà lloc a la fi de març amb les característiques següents: 
 

a) Presentació pública: exposició de la dissertació que mesurarà fonamentalment la capacitat 
d'expressió en públic dels ponents destacant sempre la força argumentativa del seu contingut 
en relació amb la tesi defensada. 

b) Preguntes/respostes: preguntes i respostes que serveixen per a avaluar la capacitat de 
defensar les tesis i argumentacions, per a plantejar crítiques i la capacitat de contra- 
argumentació. 

c) S'establirà un comitè avaluador format per professorat de les entitats i associacions 
col·laboradores i per les tres Universitats que fomenten l'Olimpíada: UV, UJI, UA. El comitè 
avaluador seguirà les exposicions fins al final i, després, emetrà l'avaluació. 

d) El guanyador o guanyadora es presentarà a la XI Olimpíada Filosòfica d'Espanya (OFE). Les           
entitats col·laboradores facilitaran bosses de viatge per als guanyadors i el premi de la fase 
nacional serà el que fixe la OFE. 

 

AJUDES A l'ESTUDI PER ALS ESTUDIANTS GUANYADORS DE LA FASE LOCAL DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA 
 
L’alumnat que resulte guanyador de la fase local de la UV de l'Olimpíada rebrà una ajuda per a l'estudi 
per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que l'alumnat guanyador 
s’haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau en un centre propi de la Universitat de 
València. 
 

Les ajudes a l'estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els dos cursos 
següents a l'obtenció. Si la persona ha sigut guanyadora de les fases locals d'una o més olimpíades, 
successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l'estudi per a una única titulació 
de la Universitat de València. 

 
COMISSIÓ ORGANITZADORA de la fase local de la Universitat de València 
 

- Coordinadora: Elena Cantarino Suñer. Vicedegana d'Estudis, Ordenació Acadèmica i Cultura. 
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació (UV). 

- Francisco Arenas Dolz. Director del Dept. de Filosofia (UV). 
- Óscar Cubo Ugarte. Coordinador del Grau de Filosofia (UV). 
- Vicente Claramonte Sanz. Membre del Dept. Filosofia (UV). 
- Vanessa Vidal Mayor. Membre del Dept. de Filosofia (UV). 
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COMITÈ D’AVALUACIÓ 
 

- Juan de Dios Bares Partal. Coordinador PAU de Filosofia (UV). 
- Estela Juanilla Iñíguez. Membre de l’Olimpíada de Filosofia Espanyola (OFE). 
- Iván Fernández Lizán. Societat de Filosofia de la Província d’Alacant (SFPA). 
- Ana Lucía Batalla Gavaldà. Societat de Filosofia del País Valencià (SFPV). 
- Ángel Vallejo Rojas. Membre de la Comissiò d’Educació de la REF. 

 
 
DRETS D’IMATGE 
 
Les imatges, les fotografies i els vídeos realitzats durant les proves, entrega de premis i altres actes 
de les Olimpíades s’han de tractar segons les normes de la Universitat de València. Els documents 
audiovisuals realitzats són propietat de la Universitat de València i podran ser utilitzats per a la difusió 
dels esdeveniments a través dels mitjans institucionals, xarxes socials, mitjans de comunicació, 
memòries d’activitat i promoció de convocatòries futures. No obstant això, l’estudiant o els seus 
representants legals poden oposar-se a la publicació d’imatges si aquesta publicació pot afectar la 
seguretat o integritat de l’estudiant. Aquesta oposició s’haurà de tramitar mitjançant un escrit de  
sol·licitud presentat a través de la Seu Electrònica (ENTREU) de la Universitat de València. 
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