
                                                                                                                                          

4t. Simposi de joves FILÒSOFS/ES i humanistes de la 
Comunitat Valenciana 

 
El "col·lectiu de Professorat Mussol-PAIDEIA 2.0 en defensa de la 

filosofia i les Humanitats", convoca el 4t Simposi de joves FILÓSOFS/ES i 
humanistes de la Comunitat Valenciana. 
 

1. Característiques i celebració: 
 

El Simposi està patrocinat pel centre UNESCO-València amb la 
col·laboració de la L'Ajuntament de Burjassot, dins el seu Programa "Burjassot 
Ciudad Educadora", i l´editorial Boreal Llibres. 

 
Esta dirigit i protagonitzat per alumnat de 4t d'ESO, 1r i 2n Batxillerat.  
 
El seu objectiu és promoure en els i les joves estudiants l'interès per la 

filosofia en particular i les Humanitats, en general, així com posar de relleu el paper 
fonamental que poden jugar aquestes assignatures en la formació de la joventut. 
Per tant, el Simposi no té cap caràcter competitiu, la seva intenció és contribuir a 
fomentar els valors de col·laboració, respecte, convivència i solidaritat. 

 
La sol·licitud de participació ha de realitzar-se emplenant la fitxa adjunta i 

remetent-la abans del 15 de febrer a l'adreça que figurà més avall. L'admissió 
seguirà l'ordre de recepció de sol·licituds rebudes, procurant que participen centres 
de les tres províncies. Entre el 21 i el 22 de febrer l'organització confirmarà la 
participació dels centres i, si és el cas, d’aquells que no puguen participar en 
aquesta edició, però que seran tinguts en compte en la propera. 

 
El Simposi tindrà lloc a Burjassot, el dia 11 abril 2019, de 09:00h a 17:30 h, 

en el centre Tívoli. Al migdia hi ha previst un descans per a  dinar en comú, alumnat 
i professorat participants, convidats per l'Ajuntament de Burjassot i l’Editorial 
Editorial. L'alumnat que hi assistisca com a públic ha de portar el seu dinar. 

El Centre UNESCO de València-Mediterrani certificarà la participació de 
centres i alumnat en aquest esdeveniment. 

 
Com a novetat enguany introduïm dues modalitats de participació: 
 
 
Modalitat A (presentació d'un projecte filosòfic) 
 
Bàsicament consisteix en la presentació de projectes de reflexió preparats 

per un grup d’alumnat coordinat per professorat de filosofia, que els exposaran de 
forma breu i amena. Es pot comptar amb la col·laboració d'altres departaments del 
centre. Per tant, pot tenir un caràcter interdisciplinari. 



 
La temps de l'exposició de cada projecte no pot superar el 12 minuts, amb 

l’objectiu de donar cabuda al major nombre possible de centres. La limitació del 
temps disponible obliga a limitar també el nombre màxim de centres participants, 
que en aquesta modalitat només pot ser de dotze. 

 
La nombre d'alumnat que constitueix un grup de treball per a la presentació 

i exposició del projecte per al públic no hauria de ser superior a 15. 
 
1. Cada centre participant proposarà la Projecte de reflexió que considere 

oportú coordinat pel professor/a de filosofia i, si es considera adequat, amb la 
col·laboració del professorat d'altres departaments.  

2. El projecte de reflexió serà exposat pel grup d’alumnat, segons el format 
que ha elegit, intentant fer-lo agradable i atractiu al públic assistent. 

3. El temps màxim per a l'exposició del projecte serà 12 minuts 
independentment del seu contingut i del nombre de ponents. 

4. El tema és lliure. El projecte pot abastar qualsevol temàtica que es 
considere oportuna, rellevant, atractiva o sobre la qual es vol cridar l'atenció. 

5. el Format de de presentació serà lliure. Pot prendre la forma de treball, 
presentació de Pecha-Kucha, perfomance, fotografia, música, aforisme, vídeo, 
power point o qualsevol altre mitjà que s’estime oportú. 

6. Es pot exposar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana. 

7. A les exposicions poden assistir familiars i amistats. 
 
A tall d’orientació, aquests són alguns dels temes que es van presentar al 

simposi passat en aquesta modalitat: 
 

• La caverna 

• Xicotetes preguntes 

• La vida és un joc 

• Saber viure 

• El sistema educatiu a judici  

• Hipersexualització de la societat 

• La il·lustració que va acollir les dones 

• Sexe i gènere a la Filosofia i a la societat 

• La filosofia aprofita. Una activitat d'aprenentatge-servei 

• Conta’m un conte. Aprenentatge Servei en perspectiva filosófica: per 
una educación transformadora 

• Filosofia i Feminisme 

• Filosofia en Baltasar Gracián. Vigència del seu pensament 

• Formes d’estimar 

• Projecte de Filosofia per a primària 

• Filosofia i economia 

• Estereotips de gènere. De la construcció inconscient a la 
desconstrucció conscient 

• Encadenats:a l’altra banda de la pantalla 

• Simposi 

• Naturalesa humana: Got humanity. 



 
Modalitat B (Noves dinàmiques per a fer Filosofia) 
 
Els instituts participants han d'organitzar i liderar una dinàmica de 30 minuts 

de durada màxima, de caràcter filosòfic, sobre un tema d'actualitat que es preste a 
la participació i el debat entre la resta dels instituts assistents en aquesta modalitat. 
La limitació del temps disponible obliga a limitar, al seu torn, el nombre màxim de 
centres participants, que en aquesta modalitat només pot ser de sis. 

 
 

Cada centre participant presenta breument una dinàmica per treballar temes 
filosòfics en què necessàriament ha de participar alumnat del públic (debat, concurs, 
joc de rol...) El temps màxim per al desenvolupament de la dinàmica serà 30 
minuts independentment del seu contingut i nombre de ponents, incloent-hi la 
presentació. El tema o temes sobre els quals verse la dinàmica, és lliure. Pot 
abastar qualsevol matèria que es considera oportuna, rellevant, atractiva o sobre 
la qual es vol cridar l'atenció. 
 
Sol·licituds de participació: 

 
    El termini de recepció les sol·licituds per a participar es tancarà el 15 de 

febrer de 2019, a les 15:00 hores. 
 
    Cada Centre indicarà la modalitat a la qual opta, i es pot sol.licitar també  

el canvi de modalitat en cas de no poder participar en la desitjada. 
 
-Cada centre només pot presentar un projecte. Per fer-ho cal enviar el 

formulari adjunt per correu electrònic a la següent adreça: boreal@boreallibros.es 
Indicant Simposi. 

 
-Si es reben més sol·licituds que centres que podran participar, la seva 

admissió seguirà l’ordre de recepció de les sol·licituds, procurant la participació de 
les tres províncies.  

 
-Els dies 21 i 22 de febrer es comunicarà els centres admesos i aquells que 

no podran participar per manca d'horaris.  
   
  
   Estructura prevista: 
 
09:00 a 09:30: recepció dels centres i lliurament de material. 
09:30 a 09:50: Presentació del Simposi. 
10:00 a 11:30: INTERVENCIÓ DE GRUPS. 
11.30 a 12:00: Descans. 
12:00 a 14:00: INTERVENCIÓ DE GRUPS 
14:00 a 16:00: Dinar 
16:00 a 17:00: Espectacle filosòfic a càrrec de Javier Botía "El mentalista". 
17:00 a 17:30: Cloenda   
 

 

mailto:boreal@boreallibros.es


Inscripcions: 

 Una vegada es confirme la sol·licitud de participació, s’ha de fer un ingrés en el compte 

ES19 2100 0727 82 0200179798,  de la quota de 25 euros en concepte d'inscripció, abans 

del 8 de Març. Si el centre necessita factura es procedirà a emetre-la, previa comunicació 

a la mateixa adreça de correu electrònic, les dades pertinents: nom, domicili, CIF, etc.. 

 
                                                    
Per a més informació podeu: 
 
- visitar el lloc web www.boreallibros.es de l'Editorial Libros Boreal.  
- cridar a una de les següents persones i telèfons: 
 

• Cristina Peris: 685 377 535 o  961206110 

• Héctor Solsona: 628 696 459 
                                 
 
 
 
 
 
 
Col·labora: 
 

Ajuntament BURJASSOT                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boreallibros.es/


FITXA INSCRIPCIÓ: 4º SIMPOSI DE JÓVES FILÒSOFS I HUMANISTES DE LA CV 

 

 

CENTRE:_____________________________________________________________________ 

 

POBLACIÓ/CIUTAT___________________________________________________________ 

 

Títol del projecte o temàtica:____________________________________________________ 

 

 

Modalitat A (Presentació d´un projecte filosófic) 

 

Modalitat B (Noves dinàmiques per a fer filosofia) 

 

Canvi de modalitat en cas de no poder participar en la desitjada. 

 

Professor/a:____________________________________________________________________ 

 

Professor/a:____________________________________________________________________ 

 

Telèfons de contacte:____________________________________________________________   

 

e-mail:______________________________________________ 

 

Nº Alumnes Participants: ______ 

 

Nº Alumnes asistents: ________                               TOTAL ALUMNES: __________ 

 
 

mailto:Alumn@s

