
 

Es posa en marxa una nova reforma de l'educació i és important tenir en 

compte i prestar atenció a alguns aspectes que són rellevants i pertinents. 

Un d'ells, no menor, és el paper que les humanitats i la filosofia han d'ocupar 

en el currículum oficial. 

El professorat de filosofia, a través d'un comunicat, emès per la Red Española 

de Filosofía (18/02/2019), recorda amb raó que cal que la filosofia recuperi 

el seu paper d'assignatura obligatòria en els cursos de 4t de l'ESO i a primer 

i segon de Batxillerat. És una reivindicació que es ve fent d’ençà que l'última 

LOMCE convertís la Història de la Filosofia en optativa i l'Ètica de 4t d'ESO 

quedés reduïda a ser alternativa a l'ensenyament de la Religió, si bé en els 

quatre cursos. 

Compartim aquesta reivindicació, però volem afegir alguna cosa més. 

La LOMCE, encara vigent, inclou en tota l'educació primària una assignatura 

de valors socials i culturals i una assignatura de valors ètics en els quatre 

cursos de secundària obligatòria. Té la limitació important de ser alternativa 

a l'ensenyament de la Religió, la qual cosa minva el nombre de persones que 

la cursen. És, però, una important innovació que ha de ser mantinguda i 

millorada. 

Aquestes assignatures centrades en l'educació crítica i reflexiva al voltant dels 

valors recullen una cosa que es ve reclamant des d'instàncies molt variades. 

Així ho fan la UNESCO, la Unió Europea, l'OCDE, el Consell d'Europa..., a més 

de nombroses personalitats de la filosofia, de la pedagogia i de la cultura en 

general: la humanitat afronta en aquests moments seriosos riscos i 

problemes en àmbits molt diversos. L'actual pandèmia del Coronavirus 

és l'exemple més palpable d'una llarga llista que abasta des de l'escalfament 

global fins al desenvolupament tecnològic. Com a societat, només podrem 



afrontar-los amb possibilitats d'èxit si les persones milloren les seves 

competències cognitives i afectives, i amb això els seus hàbits ètics. 

De la mateixa manera, les successives lleis orgàniques d'educació a Espanya, 

inclosa la de 2013, així com els seus desenvolupaments normatius, han 

insistit en la necessitat d'oferir a l'alumnat una sòlida formació en «els valors 

i les normes de convivència, l'exercici actiu de la ciutadania i el respecte dels 

drets humans, així com el pluralisme propi d'una societat democràtica». 

El mateix projecte de Ley Orgánica de Educación acabat de presentar 

assenyala aquesta necessitat. En Educació Primària, proposa que l'educació 

en valors es treballi en totes les àrees i en el tercer cicle proposa una «àrea 

d'Educació en Valors cívics i ètics». En un curs de Secundària Obligatòria: 

«l'alumnat cursarà l'Educació en Valors cívics i ètics, que prestarà especial 

atenció a la reflexió ètica». 

És un reconeixement exprés de la importància d'aquest objectiu educatiu, 

però és una concreció absolutament insuficient: la reflexió ètica ha d'estar 

present en tots els cursos de l'educació formal obligatòria com una 

àrea específica, amb hores assignades i professorat preparat per abordar 

la tasca, doncs només així podrà l'escola aportar la formació suficient en 

aquestes competències decisives. Efectivament, la reflexió ètica ha d'estar 

present en totes les àrees, fins i tot en tota la vida escolar, però necessita 

una àrea específica que es faci càrrec d'ella i no n'hi ha prou amb convertir-

la en matèria transversal. 

L'ampli desenvolupament i difusió de la proposta de fer filosofia amb nens, 

nenes i adolescents ha mostrat la possibilitat real de fer i potenciar la 

reflexió ètica a les aules i compta ja amb centenars d'investigacions que 

mostren que, efectivament, aconsegueix assolir aquests objectius: nens i 

nenes, des dels 3-5 anys, a través del diàleg filosòfic a les aules, creixen com 

a subjectes ètics reflexius. Des d'aquesta proposta de fer filosofia amb i per 

a nenes i nens i des d'altres similars, s'han creat materials educatius valuosos 

i contrastats, s'ha consolidat un model de formació de professorat que permet 

tenir persones capacitades per fer-ho i s'ha comprovat en investigacions 

educatives que és possible de fer i que l'impacte és positiu. 

La filosofia, centrada en la reflexió ètica i altres problemes filosòfics 

relacionats amb l'ètica, deu, per tant, estar present en tots els cursos de 

l'educació formal obligatòria, com ja hem dit. I també hauria d'estar present 

en els nivells d'educació formal no obligatòria, al Batxillerat i a la Formació 

Professional, ja que el procés de maduració personal segueix obert durant 

tota l'adolescència i inici de la joventut. 

 

 

 

 



Sol·licitem, per tant, que: 

1. L'assignatura de Valors, centrada en la reflexió ètica, sigui present en 

tots els cursos de l'educació obligatòria i s'introdueixi en el segon 

cicle d'Educació Infantil i en el cicle bàsic de Formació Professional. 

 

2. A l’etapa de Primària, s'ofereixi al professorat en actiu l'adequada 

formació en educació ètica, ocupant un lloc prioritari en els plans de 

formació permanent del professorat. 

 

3. A l’etapa de Secundària, sigui l'actual professorat de Filosofia qui se’n 

faci càrrec d'aquesta àrea, com a Educació en Valors o Ètica durant 

els quatre anys de Secundària Obligatòria i com a Filosofia i Història 

de la Filosofia en els dos següents. 

 

4. En Educació Superior, s'imparteixi formació en Educació Ètica en el 

Grau de Mestre/a d'Educació Infantil i Primària. 
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