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Si pensem en pensar, podem caure en el tòpic que ja hi ha pensadores i pensadors, hi ha la filosofia que es
dedica a pensar. Però treballar el pensament crític és cosa de totes. I doncs què et penses?
Aquesta setmana, just quan Barcelona s'ha fet capital del pensament i el debat amb la Biennal Ciutat Oberta [2],
hem sabut que el Congrés dels Diputats reclamava el retorn de la filosofia [3] obligatòria als Instituts, de 4t d'ESO
a 2n de Batxillerat i a Interacció hem apuntat l'existència de projectes que fan de la filosofia el mètode educatiu [4]
amb el títol 'El lugar del pensamiento en la educación [5]'.
Serà una moda passatgera o que és realment necessari el foment del pensament crític?

Cal pensar per reflexionar, debatre per implicar-se i participar per actuar. Anem més enllà del coneixement i
més enllà del mateix saber, perquè per entendre i trobar-li un sentit [6]a aquest món en el que ens trobem, primer
de tot ens haurem d'aturar un moment per pensar.

Que penseu un bon cap de setmana!
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