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Amb motiu del Dia mundial de la Filosofia, establert per la UNESCO l’any 2002, a Catalunya 

s’ha instituït una mostra participativa de centres de secundària en què s’estimula a treballar 

propostes relacionades amb l’admiració i la pregunta, com a fases fonamentals i prèvies a la 

conceptualització i el raonament, eines bàsiques de l’ensenyament de la filosofia.  

En l’edició d’enguany han resultat finalistes a l’Institut Bernat Metge de Barcelona la relació 

d’alumnes que segueix (fotografies a Bloc filobernatmetge):  

  

 
Pregunta de la fotografia  
 

Autor/a 

Tots els camins són correctes per anar a la mateixa 
direcció? 

Kathia Avilés Saltos, B2B 

¿Sobrevive el alma de la naturaleza tras su muerte? Maite Cerro Ginés, B2B 
La felicitat existeix? O només existeixen els moments 
feliços? 

Carla Cros Vargas, B1A 

El món es va crear a partir de la llum o de la foscor? Álex Rey Ruíz, B1B 
Som presos del coneixement? Marc Figuerola i Roca, B2A 
És un simple seient o és un veritable lloc de 
pensament? 

Noelia López Ferran, B2A 

Si pudieramos vivir eternamente, ¿seguiría la vida 
siendo significativa? 

Xinyu Lin, B1A 

¿Por qué los que se ríen mucho de día son los que más 
lloran de noche? 

Fangfei Zheng, B2B 
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El lliurament de diplomes als alumnes seleccionats tindrà lloc a la 

Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona/Aula Magna 

dimecres 15 de novembre de 2017 a les 17:00h, 

Enhorabona per la vostra feina i us animem a participar en properes convocatòries. 

Aquest curs, el nostre centre clourà l’acte de lliurament de diplomes amb la lectura del 

Manifest de la UNESCO, llegit pels alumnes guardonats, coordinats i conjuntament amb els 

alumnes d’un altre institut (Infanta Isabel d’Aragó). 

Podeu assistir acompanyats d’amics, companys de classe o dels vostres pares.   

 

Moltes gràcies!  

Seminari de filosofia de l’Institut Bernat Metge de Barcelona. 

 

Ubicació: 

Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia. Carrer Montalegre, 6, quarta planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com arribar-hi: Agafa la línia de Metro L2-Badalona-Pompeu Fabra / Paral.lel a la parada Sant 

Martí  i després de 7 parades baixa a Universitat 

 


