MOCIÓ PER LA PRESÈNCIA DE LA FILOSOFIA A SECUNDÀRIA
La filosofia constitueix una disciplina fonamental en la formació de les persones, no
només pels seus continguts, sinó també per les competències que aporta a l’alumnat,
com ara la capacitat crítica, argumentativa i d’anàlisi, imprescindibles per a la resolució
de problemes i la formació d’una ciutadania crítica, activa i capaç de fer front als reptes
de la vida.
No obstant això, l’aprovació de la LOMQE per part del Govern de l’Estat, en mans del
PP, va suposar la supressió de l’obligatorietat de l’assignatura de Filosofia en
l’ensenyament secundari per al curs 2016-2017, supressió que ha estat considerada
un error fins i tot pel mateix PP.
Davant d’aquesta situació, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de
la Generalitat Valenciana va procedir a realitzar una anàlisi integral de tota la
Secundària per tal de valorar els possibles canvis, no només respecte de la filosofia,
sinó també d’altres matèries menystingudes per la LOMQE, sobre la base de la
transversalitat dels continguts de l’ensenyament i de la presa en consideració de les
reivindicacions de tots els col·lectius implicats. De resultes d’aquest procés es preveu
tornar a incloure la Història de la Filosofia com a assignatura obligatòria a 2n de
Batxillerat per al curs 2018-2019.
Per la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament de Pedreguer
ACORDA
1. Instar el Consell a garantir, en el marc del disseny global del currículum
acadèmic i dins de la capacitat autonòmica, l'ensenyament de la filosofia en el
currículum acadèmic de Secundària, sense que aquesta mesura vaja en
detriment d'altres matèries i d'acord amb la proposta següent:
a) Reorganitzar el currículum de 4t d'ESO per a incorporar la filosofia com a
matèria específica i obligatòria i reforçar-ne els continguts ètics.
b) Reorganitzar el currículum de 2n de Batxillerat per a incorporar la història
de la filosofia com a matèria específica i obligatòria.
2. Instar el Govern de l’Estat a derogar la LOMQE i a aprovar una nova llei
d’educació amb el consens del conjunt de la comunitat educativa.

