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Tenim un nou tema que ens permetrà fer un enfocament actualitzat d’un clàssic, tan clàssic
que n’hi ha qui diu que és “el tema”. Més endavant precisarem les preguntes que l’acotaran. És
el següent: Realitat i aparença en el món actual.

Com a cada Olimpíada, hi haurà novetats orientades a respondre a les necessitats i les
propostes del professorat participant:
Es convoquen a concurs quatre modalitats: dissertació, dilema, fotografia i vídeo.
Volem portar a la fase final espanyola al menys un participant de cada modalitat. Això ens fa
augmentar el pressupost, però el nivell dels vídeos que es presenten a la Mostra de VIdees ens
ha fet decidir-nos per concusar també en aquesta modalitat.
Es manté la Mostra de VIdees per tal de continuar promovent la creació de vídeos a
l’aula de filosofia.
Els finalistes de totes les modalitats hauran de fer la defensa oral pública a la
jornada final al CCCB, com els darrers anys. Un jurat específic decidirà quins són els
guanyadors i representants a la fase final espanyola.
El nom dels finalistes es farà públic en la setmana del dissabte anterior en què es
celebri la defensa oral i fase final de l’Olimpíada al CCCB.
Es podrà assistir independentment de ser finalista o no, però els convocats ho sabran
dies abans per poder fer la preparació amb els seus professors. Es facilitarà còpia escanejada
de les proves escrites als finalistes.

Les proves escrites (dissertació i dilema moral) es faran a la Facultat de Filosofia de la UB
dijous 14 de març
. La jornada final amb les
defenses orals
dels finalistes, com sempre,
al CCCB es celebrarà
dissabte 30 de març
.

L’Olimpiada Filosófica de España tindrà lloc a Málaga els dies 26, 27 i 28 d’abril. És
important que es tinguin presents aquestes dates, especialment en el cas dels finalistes.
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Més informació a: http://blocs.xtec.cat/filolimp/
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