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Com cada any, i ara gràcies a l’entusiasme d’un grapat de companys professors de les
comarques del Penedès i del Garraf, estem organitzant la VIII Trobada per la Filosofia a
Secundària
a Vilafranca del
Penedès prevista per proper dissabte
23 de maig
a les 11 del matí.

Seguint l’estela de Girona, Barcelona, Igualada, Mataró, Tarragona, seus d’edicions anteriors,
aquest any Vilafranca de Penedès, capital de la Cultura Catalana 2015, i seu del Congrés
Català de Filosofia
, previst pel novembre, acollirà aquesta Trobada que ja ha
esdevingut tradició en el calendari.

En aquesta Trobada abordarem les novetats i previsions per l’aplicació immediata de la
LOMCE
, coneixerem els result
ats dels contactes amb les administracions educatives
de l’Estat i la Generalitat, i analitzarem i revisarem les
estratègies en defensa de la Filosofia
a Secundària, etc.

També hi haurà un col·loqui sobre l’ensenyament de la filosofia la amb la participació de rec
oneguts professionals
aliens a la nostra disciplina.

Molts de vosaltres heu organitzat o participat en activitats filosòfiques adreçades a
l’alumnat
(Jornades de Girona, Catalunya
Central, Lleida, Fotofilosofia, Olimpíada, Barcelona Pensa, Trobades, etc). Això és una
demostració inequívoca i creixent de l’empenta demostrada pel membres del nostre col·lectiu.
Volem trobar-nos
tots i
deixar clara la nostra posició
perquè considerem que ni la
riquesa intel·lectual
que aporta la filosofia als estudis secundaris, ni
el nostre esforç
individual i col·lectiu
, no es correspon amb el tracte
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que històricament
l’administració educativa ha donat i dóna als estudis de filosofia.

Feu-vos un forat a l’agenda: Us convidem doncs a venir a Vilafranca del Penedès el proper
23 de maig
. Hi ha la possibilitat de
quedar-se a
dinar a un
mòdic preu.

Organitzadors:

Grup de treball de Filosofia Penedès-Garraf (GTF Penedès-Garraf)

Grup de Didàctica de la Societat Catalana de Filosofia (GDF)

Associació Adhoc-Filosofia a Secundària. (ADHOC)
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