PNL PSIB-PSOE I MÉS
TÍTOL: RECUPERACIÓ FILOSOFIA EN ELS CURRICULUM
D’ESO I BATXILLERAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El curs 2014-2015 ha entrat en vigor la Llei Orgànica per a la Millora
de la Qualitat Educativa (LOMQE), que no ha comptat amb el mínim
consens ni polític ni social que es requereix per donar estabilitat al
sistema educatiu espanyol.
Aquesta llei planteja una important reducció de l’estudi de la filosofia
en els plans d’estudis de secundària i batxillerat; entre d’altres
coses, la Història de la Filosofia queda relegada a assignatura
optativa a totes les modalitats de segon de batxillerat. Tots aquests
supòsits s’han vist confirmats aquest mes de gener amb la
publicació per part del Ministeri del Reial Decret 1105/2014, de 26
de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic d’aquestes
etapes educatives.
Per altra banda, la reducció de l’estudi de la filosofia va en contra de
nombrosos acords i recomanacions del Consell d’Europa, de la Unió
Europea i de la UNESCO i ha provocat un important rebuig en la
comunitat educativa.
També va en contra del dictamen 172/2013, de 18 d’abril de 2013,
del Consell d’Estat i el del Consell Escolar de l’Estat, de dia 24 de
gener de 2013, en favor de la filosofia que suggereixen la
reconsideració del tractament de la Història de la Filosofia en la
LOMQE i que siguin contemplada com a troncal a tots els
batxillerats, o al manco com a obligatòria al batxillerat d’Humanitats i
Ciències Socials. Aquests organismes també es defineixen en
contra de la desaparició de l’Ètica en 4rt d’ESO i demanen que
s’imposi com a obligatòria en algun moment.
En aquests moments s’estan confeccionant els currículums de la
nostra comunitat autònoma i estem a temps de redreçar una
situació amb la qual es vol minimitzar uns estudis que formen part
de la nostra cultura i que contribueixen a formar ciutadans crítics,
autònoms i independents.

És per això que els grups parlamentaris PSIB-PSOE i MÉS
presenten la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar mesures per reforçar l’ensenyament de la
Filosofia en el currículum de l’educació secundària i el
Batxillerat, que s’ha vist reduït amb l’entrada en vigor de la
LOMQE.

2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a que entre les mesures de reforç de la Filosofia en
l’educació secundària i batxillerat es portin a terme les
següents:
- Que la Història de la Filosofia de segon de Batxillerat sigui
assignatura obligatòria a totes les modalitats.
- Que la nova assignatura “Filosofia” de 4t d’ESO sigui
d’oferta obligatòria a tots els centres.

