
Petició del Grup de Didàctica de la Filosofia de la Societat Catalana de 
filosofia 

1.  La Comissió d'educació del Congrés dels diputats va acordar recentment per 
unanimitat la restitució del caràcter comú de la Història de la Filosofia en el 
Batxillerat. Aquest acord va ser recollit pel Ministeri, com anuncià en nota de 
premsa del 18 d'octubre del 2018 ("El Gobierno incorporará la Filosofía como 
obligatoria en los dos cursos de Bachillerato con la reforma de la LOMCE"). 

2.  En el mateix sentit, el Parlament de Catalunya havia proclamat en diverses 
ocasions el poder formatiu de la filosofia i havia subratllat el seu caràcter comú 
en els dos cursos de batxillerat (Resolució 951/81, de 17 de novembre de 2001, 
Resolució del 14 de novembre de 2013, Resolució 128/XII del Parlament de 
Catalunya, sobre la presència de la filosofia en l'ensenyament   250-00319/12-
2018). 

3.  D’acord amb aquesta voluntat, a l’hora d’aplicar la LOMCE, algunes comunitats, 
com Catalunya, van mantenir la Història de la Filosofia com a assignatura 
comuna a 2n de batxillerat, la qual cosa subscrivim per complet. 

4.  En aquestes comunitats en les quals la Història de la filosofia és matèria 
comuna a 2n de batxillerat es dona la insòlita situació que és l'única matèria 
comuna que no s'inclou en la fase comuna de les PAU, la qual cosa estranya i 
desorienta alumnat i famílies i obstaculitza la tasca pedagògica del professorat. 

5.  Entenem que la millor manera de resoldre aquesta situació, atès que hi ha 
voluntat que properament torni a ser comuna en tot l'Estat, és que, en les 
comunitats que ja ho és, a la fase comuna de les PAU l’alumnat pugui triar 
entre examinar-se de la matèria d’Història de la filosofia o de la matèria 
d’Història. Això: 

a.  No suposa cap inconvenient per tot aquell alumnat que vulgui seguir optant 
per la prova d'Història. 

b.  Permet que els alumnes que ho desitgin facin la prova d'Història de la 
filosofia, tot preservant, per tant, l’elecció de l’alumnat. 

Per tot això: 

Demanem que es reguli normativament aquesta possibilitat, de manera que en 
l’ordre per la que es determinen les característiques, el disseny i el contingut de 
l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat, de propera aparició 
(l’anterior és l’Ordre ECD/42/2018, de 25 de gener, BOE 26/1/18), es reculli la 
possibilitat: 

-  que en aquelles comunitats en les quals la matèria d’Història de la filosofia 
és comuna a 2n de batxillerat, els alumnes puguin triar entre Història de la 
Filosofia i Història a la fase general de les PAU; 

-  que la nota de la matèria que els alumnes decideixin triar sigui equiparable, 
l’una a l’altra, a l’hora d’accedir als diferents estudis universitaris arreu 
l’Estat. 

Barcelona, 28 de novembre de 2018 


