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ESCOLES D’ESTIU 2012  

OFERTA DE FORMACIÓ DEL GrupIREF 2012-2013 

 

    

33ª ESCOLA D’ESTIU DEL VALLÈS33ª ESCOLA D’ESTIU DEL VALLÈS33ª ESCOLA D’ESTIU DEL VALLÈS33ª ESCOLA D’ESTIU DEL VALLÈS    

JOCS, CONTES I ART A L’EDUCACIÓ INFANTIL JOCS, CONTES I ART A L’EDUCACIÓ INFANTIL JOCS, CONTES I ART A L’EDUCACIÓ INFANTIL JOCS, CONTES I ART A L’EDUCACIÓ INFANTIL –––– FILOSOFIA  FILOSOFIA  FILOSOFIA  FILOSOFIA 
3/18 3/18 3/18 3/18     

Curs (20 hores)Curs (20 hores)Curs (20 hores)Curs (20 hores)    

Del 2 al 6 DE Juliol de 9:00 a 13:30 HS 

Informació i inscripcions: 

http://amgali.pangea.org/ee2012/inscripcions2.htm 

INSCRIPCIONS PER INTERNET DEL del 6 al 22 de juny 

INSCRIPCIONS PRESENCIALS el dijous 7 Juny de 17:30 a 19:00 hores al C/ Sant 

Isidre nº29 de Terrassa 

 

ESCOLA D’ESTIU DEL ColESCOLA D’ESTIU DEL ColESCOLA D’ESTIU DEL ColESCOLA D’ESTIU DEL Col�legi de Doctors legi de Doctors legi de Doctors legi de Doctors i Llicencii Llicencii Llicencii Llicenciaaaatttts s s s 
en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 2012en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 2012en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 2012en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 2012    

    

La Filosofa 3/18 a Secundària: escoltar, parlar i La Filosofa 3/18 a Secundària: escoltar, parlar i La Filosofa 3/18 a Secundària: escoltar, parlar i La Filosofa 3/18 a Secundària: escoltar, parlar i 
escriure (Referència 123100)escriure (Referència 123100)escriure (Referència 123100)escriure (Referència 123100)    

Curs (15Curs (15Curs (15Curs (15 hores) hores) hores) hores)    

Del 2 al 5 de juliol de 8:30 a 11:30 hsDel 2 al 5 de juliol de 8:30 a 11:30 hsDel 2 al 5 de juliol de 8:30 a 11:30 hsDel 2 al 5 de juliol de 8:30 a 11:30 hs    

Tota la informació:Tota la informació:Tota la informació:Tota la informació: 

http://www.cdl.cat/curso/seleccionarCurso/id_delegacion/1/id_ar
ea_tematica/2/tipo_oferta/verano 
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Cursos d’Estiu a la UdGCursos d’Estiu a la UdGCursos d’Estiu a la UdGCursos d’Estiu a la UdG 

    

FILOSOFIA I ESCOLA. FILOSOFIA I ESCOLA. FILOSOFIA I ESCOLA. FILOSOFIA I ESCOLA. PROJECTE FILOSOFIA 3PROJECTE FILOSOFIA 3PROJECTE FILOSOFIA 3PROJECTE FILOSOFIA 3/18/18/18/18    

Curs (15 hores) 
 

del 2 al 6 de juliol de 9:30 a 12:30  
 

Tota la informació:  
http://www.fundacioudg.org/cursoshttp://www.fundacioudg.org/cursoshttp://www.fundacioudg.org/cursoshttp://www.fundacioudg.org/cursos----destiu/detallactivitat/7838/cursdestiu/detallactivitat/7838/cursdestiu/detallactivitat/7838/cursdestiu/detallactivitat/7838/curs----
destiudestiudestiudestiu----enenenen----filosofiafilosofiafilosofiafilosofia----iiii----escolaescolaescolaescola----projecteprojecteprojecteprojecte----filosofiafilosofiafilosofiafilosofia----3333----18.html18.html18.html18.html    

    

 

 

 

    

ESCOLA D’ESTIU DE BLANQUERNA 2012ESCOLA D’ESTIU DE BLANQUERNA 2012ESCOLA D’ESTIU DE BLANQUERNA 2012ESCOLA D’ESTIU DE BLANQUERNA 2012 

Els infants pensen: Introducció a la Els infants pensen: Introducció a la Els infants pensen: Introducció a la Els infants pensen: Introducció a la Filosofia per a nens Filosofia per a nens Filosofia per a nens Filosofia per a nens (curs (curs (curs (curs 
nº nº nº nº 20202020))))    

Curs (15 hores):Curs (15 hores):Curs (15 hores):Curs (15 hores):    

Del 2 al 6 de juliol als matins de 15:00 a 18:30 h. 

Tota la informació la trobareu aqui: 

http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.escola-
estiu.informacio&idf=2&id=2362 
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CURSOS DE FORMACIÓ INICIAL  
 

Cursos de 15, 20 o 24 hores (aquesta última opció: més 6 hores de treball no presencial. 
Certificat amb 30 hores). Són una presentació extensa del projecte en el seu conjunt i de 
cadascun dels programes, amb un tarannà fonamentalment actiu i pràctic. 900 €, 1200 € i 
1440 € el curs, respectivament, més material i desplaçament. 
 

 
CURSOS D'APROFUNDIMENT  
 

- Cursos pensats per a fer una immersió en algun dels programes del projecte. Estan 
previstos per a professors que hagin fet un curs de Formació Inicial.  Els de primària i 
secundària són on line, amb una trobada puntual un dissabte al matí. Només els d’infantil 
són presencials. Els cursos on line costen 110 € per persona  i es certifiquen amb 30 hores.        
 
- Els cursos d’infantil són de 16 hores. Hi ha tres modalitats: Els nivells I i II són presencials 
(90 € per persona), i el III és on line (110 € per persona, es certifica amb 30 hores). 
 

 

Cursos i Tallers PENSEM-HI!  
 
Formació inicial per treballar el programa Pensem-hi! destinat a nens i nenes de 2-3 anys 
(Llars d’Infants) 
 

 
ASSESSORAMENTS  
 

Tenen com a objectiu donar continuïtat al treball iniciat a les escoles, i tutoritzar l’aplicació 
dins les aules. Mínim 12 hores per curs escolar, a 60 € l’hora. 

  

 

TALLERS  
 

Activitats puntuals de 5 hores presencials (dues tardes o un dissabte matí) i que requereixen 
un treball previ de 5 hores no presencials.  
• Taller d’art: Pintura, poesia, música.  
• Taller de contes.  
• Tallers de cinema: 
 - Taller de cinema: infantil i inicial / primària i secundària.  
 - Taller de cinema i drets dels infants. 
Es certifiquen amb 10 hores. Preu: 50 € per persona. Consultar preus per escoles. 
  

 
PRESENTACIONS DEL PROJECTE 
 

A l’escola, pares, una zona, una comarca, etc. Aproximadament 2 hores. 
Cost: 200 € més desplaçament 
 

 
Totes aquestes activitats (amb excepció de les presentacions i del Cursos i 
Tallers Pensem-hi!) són certificades pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

 

OFERTA DE CURSOS I ACTIVITATS OFERTA DE CURSOS I ACTIVITATS OFERTA DE CURSOS I ACTIVITATS OFERTA DE CURSOS I ACTIVITATS PELS PELS PELS PELS 
CENTRES CENTRES CENTRES CENTRES ----    2012201220122012----2013201320132013    
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CURSOS, TALLERS I JORNADACURSOS, TALLERS I JORNADACURSOS, TALLERS I JORNADACURSOS, TALLERS I JORNADA    

DE TARDOR DE TARDOR DE TARDOR DE TARDOR DEL GrupIREFDEL GrupIREFDEL GrupIREFDEL GrupIREF    
 

REPENSANT RECURSOS – Filosofia 3/18 a primària  
(Una jornada per posar-nos al dia) 

Requisits: Haver fet un curs d’Iniciació al projecte Filosofia 3/18 i/o estar aplicant 
el projecte a les aules. 

Dia: Dissabte 6 d’octubre. 

Horari: de 9 a 14 i de 15 a 18 

Preu: 50 euros. 

Inscripció:  

• enviar un mail a grupiref@grupiref.org amb les següents dades: 
o Nom i cognoms: 
o DNI: 
o Nom de l’Escola: 
o Localitat on es troba l’Escola: 
o Cicle en el que fas la docència: 
o Cursos de Filosofia que has fet (quan, quins i amb qui): 
o Telèfon de contacte: 
o Correu electrònic: 
 

Fer una transferència bancària a 2100-0747-23-0200213509, titular GrupIREF 

(Recordeu de posar el vostre nom i cognoms quan feu la transferència)    
    

 

CURSOS INTENSIUS: 

- Iniciació a Filosofia 3/18: Dissabtes 15 i 29 de setembre de 2012 de 
9:00 a 18:00 

- Jocs, Contes i Art (Educació Infantil-Filosofia 3/18): Dissabtes 20 i 27 
d’octubre de 9:00 a 18:00 

Preu: 90 euros cada curs 

20 hores (16 presencials i 4 de pràctica i memòria)  

Inscripció: 

• enviar un mail a grupiref@grupiref.org amb les següents dades: 

o Nom i cognoms: 
o DNI: 
o Nom de l’Escola: 
o Localitat on es troba l’Escola: 
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o Telèfon de contacte: 
o Correu electrònic: 
 

Fer una transferència bancària a 2100-0747-23-0200213509, titular GrupIREF 

(Recordeu de posar el vostre nom i cognoms quan feu la transferència)    
 

TALLERS: 

Activitats de 5 hores presencials que requereixen un treball previ de 5 hores no 

presencials: 

1) Taller d’art: 10 de novembre de 9 a 14 h. 

2) Taller de cinema: 17 de novembre de 9 a 14 h. 

3) Taller de contes: 24 de novembre de 9 a 14 h. 

Preu: 40 € cada taller 

10 hores (5 presencials i 5 no presencials) 

Inscripció: 

• enviar un mail a grupiref@grupiref.org amb les següents dades: 

o Nom i cognoms: 
o DNI: 
o Nom de l’Escola: 
o Localitat on es troba l’Escola: 
o Telèfon de contacte: 
o Correu electrònic: 

 

• Fer una transferència bancària a 2100-0747-23-0200213509, titular GrupIREF 
(Recordeu de posar el vostre nom i cognoms quan feu la transferència) 

 

 

Els cursos i els tallers seràn certificats pel Departament d’Educació de Els cursos i els tallers seràn certificats pel Departament d’Educació de Els cursos i els tallers seràn certificats pel Departament d’Educació de Els cursos i els tallers seràn certificats pel Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya.la Generalitat de Catalunya.la Generalitat de Catalunya.la Generalitat de Catalunya.    

Lloc de realització de totes les activitats: Sant Agustí 3-5, 2n A, 
Barcelona – Telèfon: 93 217 97 61 

Per a més informació enviar un mail a grupiref@grupiref.org o trucar per 
telèfon al 93  217 97 61. 

 


