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CURSOS ICE - UAB 
 

Iniciació al projecte Filosofia 3/18 - BARCELONA 

Modalitat: Curs presencial  
Adreçat a: Professorat d’Educació infantil i primària. 

Professorat: Equip GrupIREF.  
Durada: 20 hores. 
Calendari: del 21 d'octubre al 2 de desembre de 2014 
Horari: dimarts, de 18 a 21 h. (6 sessions de 3 hores + 1 de dues hores). 
Lloc de realització: ICE de la UAB, Casa Convalescència de l’Hospital de 
Sant Pau a Barcelona.  
Preu: 70 € 
 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS AQUÍ 
 
 
Iniciació al projecte Filosofia 3/18 - BELLATERRA 

Modalitat: Curs presencial  
Adreçat a: Professorat de tots els nivells educatius. 

Professorat: Equip GrupIREF 

Durada: 20 hores. 
Calendari: del 3 de febrer al 17 de març de 2015. 
Horari: dimarts, de 18 a 21 h. (6 sessions de 3 hores + 1 de dues hores). 

Lloc de realització: Facultat de veterinària de la UAB, Bellaterra.  
Hi ha un aparcament molt gran al davant de l'edifici i, si veniu en tren, amb 
els Ferrocarrils de la Generalitat, s'hi arriba caminant en cinc minuts. En el 
mapa que trobareu en aquesta 
adreça http://www.uab.cat/doc/planol_UAB_actualitzat és l'edifici 14. 

Preu: 70 € 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS AQUÍ 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://ice.uab.cat/Barcelona1415/b3.php
http://www.uab.cat/doc/planol_UAB_actualitzat
http://ice.uab.cat/valles1415/v12.php
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CURSOS GrupIREF 
 
 

 
Jocs, contes i art a l’Educació Infantil  

Filosofia 3/18. 
CURS INTENSIU: Dies dissabtes 28 de febrer i 14 de 
març 2015 
 
Horari: de 9:00h a 15:00h  
 
Lloc: Barcelona – lloc a concretar  
 
Certificat pel Departament d’Ensenyament: 15 hores. 
 
Preu: 100 €/persona 
 
Inscripció aquí 
 

 

 
Curs d’aprofundiment per Primària 

Filosofia 3/18 
 

Dies: dissabtes 7 i 21 de març de 2015 
 
Horari: de 9:00h a 15:00h  
 
Lloc: Barcelona – lloc a concretar 
 
Certificat pel Departament d’Ensenyament: 15 hores. 
 
Preu: 100 €/persona 
 
Inscripció aquí 
 

 

https://docs.google.com/a/grupiref.org/forms/d/1JBoYywrZq356sF2d1oX95u_4RnTkPbJso0xoRCwXp6k/viewform
https://docs.google.com/a/grupiref.org/forms/d/1JBoYywrZq356sF2d1oX95u_4RnTkPbJso0xoRCwXp6k/viewform
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Curs d’aprofundiment per ESO i BATX 

Filosofia 3/18 
 

Dies: dissabtes 7 i 21 de febrer de 2015 
 
Horari: de 9:00h a 15:00h  
 
Lloc: Barcelona – lloc a concretar 
 
Certificat pel Departament d’Ensenyament: 15 hores. 
 
Preu: 100 €/persona 
 
Inscripció aquí 
 

 
Per més informació www.grupiref.org o tel. 932179761

https://docs.google.com/a/grupiref.org/forms/d/1JBoYywrZq356sF2d1oX95u_4RnTkPbJso0xoRCwXp6k/viewform
http://www.grupiref.org/
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OFERTA DE CURSOS I ACTIVITATS PELS 
CENTRES - 2014-2015 

 

 
 
PER A TOTES LES ACTIVITATS que veureu a continuació, consultar preus i 
condicions de pagament a: grupiref@grupiref.org o al 93 217 97 61 (de 
dilluns a divendres de 10 a 14) 
 
 

FILOSOFIA 3/18 
 
CURSOS DE FORMACIÓ INICIAL EN EL PROJECTE FILOSOFIA 3/18* 
 
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.  
 

 
CURSOS D'APROFUNDIMENT EN EL PROJECTE FILOSOFIA 3/18* 
 
- Jocs, contes i art a l’Educació Infantil. Curs de 16 hores més 4 hores de treball no 
presencial. Certificat amb 20 hores.  
 
- Cursos on line per aprofundir en els programes de primària i secundària. Estan 
previstos per a professorat que hagin fet un curs de Formació Inicial.  Es certifiquen amb 30 
hores.    
 

 
ASSESSORAMENTS I SEGUIMENTS DEL PROJECTE FILOSOFIA 3/18* 
 
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. 
  

 
PRESENTACIONS DEL PROJECTE FILOSOFIA 3/18 
 
A escoles, pares, una zona, una comarca, etc. Aproximadament 2 hores. 
 

 
PENSEM-HI! (2-3 anys) 

 

Cursos i Tallers PENSEM-HI!  
 
Formació inicial per treballar el programa destinat a desenvolupar les habilitats de 
pensament en nens i nenes de 2-3 anys. Al web podreu veure l'oferta de 
formació: http://www.grupiref.org/pensem-hi/ 
 

 
* Aquestes activitats són certificades pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

mailto:grupiref@grupiref.org
http://www.grupiref.org/pensem-hi/
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ALTRES CURSOS I TALLERS 

 
CURS DE RAONAMENT LÒGIC I HABILITATS DE PENSAMENT 
 
Curs per reflexionar sobre els mecanismes del pensament crític a fi de millorar la 
reflexió a totes les assignatures.  
Podem dissenyar-los a mida de les necessitats de les escoles. 
 
 
 

CURS ESCOLTAR, PARLAR, LLEGIR I ESCRIURE 
 
Un curs per fer una reflexió crítica i per treballar el desenvolupament de les 
competències lingüístiques. Podem dissenyar-los a mida de les necessitats de les 
escoles. 
 
 
 
 
CURS / TALLER DE CONTES 
 
Aquest curs vol ser un estímul pel professorat que treballa amb contes des de 
qualsevol àmbit escolar i a tots el nivells, des d'una perspectiva reflexiva.  
Podem dissenyar-los a mida de les necessitats de les escoles. 
 
 
 
CURS / TALLER DE PENSAR ELS DRETS  
 
Drets Humans / Drets dels Infants 
Al web podreu veure l'oferta de formació: http://www.grupiref.org/pensar-els-
drets/ - Podem dissenyar-los a mida de les necessitats de les escoles. 
 

 
 

CURS / TALLER CINEMA PER PENSAR 
 
Al web podreu veure l'oferta de formació: http://www.grupiref.org/pensar-amb-el-
cinema/- Podem dissenyar-los a mida de les necessitats de les escoles. 
 

 
 
 
CURS / TALLER D’ART  
 

Recursos per treballar amb pintura, poesia i música a l’aula d’ua manera crítica, 
reflexiva i creativa. Podem dissenyar-los a mida de les necessitats de les escoles. 
  

 
 
 

 

http://www.grupiref.org/pensar-els-drets/
http://www.grupiref.org/pensar-els-drets/
http://www.grupiref.org/pensar-amb-el-cinema/
http://www.grupiref.org/pensar-amb-el-cinema/

