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El Màster en Filosofia 3/18 s’imparteix a distància des de la UdG usant 
tecnologia interactiva multimèdia. Per això s’ha creat una aula virtual en suport 
web que permet la presentació dels continguts teòrics i didàctics per part dels 
professors i eines interactives. S’ha dissenyat de manera que l’alumnat pugui 
fer un aprenentatge tutoritzat amb exercicis reals que seran corregits per un 
tutor especialista en la matèria. Aquest tutor orientarà la recerca d’informació i 
experiències en el món de l’ensenyament de la filosofia a les escoles. 
 
S’assegura la participació i la possibilitat de debat a partir de les propostes de 
fòrums que seran convenientment anunciats. 
 
El màster es proposa dotar els estudiants i professionals de l’ensenyament d’un 
coneixement en profunditat del projecte Filosofia 3/18 per tal d’ajudar-los a ser 
més competents a les aules i donar-los el bagatge teòric i pràctic per esdevenir 
formadors de formadors. 
 
Objectius 
 
- Reflexionar sobre l’educació avui i analitzar el paper de la filosofia en 
l’educació. 
- Aprofundir en els conceptes filosòfics bàsics que intervenen en el 
desenvolupament del pensament. 
- Presentar els diferents àmbits de la filosofia clàssica –descobriment de la 
natura, l’ètica, l’estètica, les ciències socials...– des del seu paper d’activitats 
reflexives sobre la realitat física i social, mostrant un interès destacat per la 
lògica com a esquelet de la via intel�lectual entesa en el seu conjunt. 
- Presentar un currículum filosòfic i educatiu sistemàtic i complet que reforça 
les habilitats de pensament i permet el seu progrés per mitjà de la discussió de 
temes filosòfics. 
- Proporcionar les estratègies i els elements necessaris per treballar en els 
diferents àmbits de l’educació. 
- Presentar diferents àmbits d’aplicació del projecte. 
 



El Màster presenta una estructura de 6 mòduls i té una durada de dos cursos: 
 

Mòdul 1 Filosofia i educació (octubre-desembre 2013)  
 
Mòdul 2 Aprendre a pensar (desembre 2013-gener 2014)  
 
Mòdul 3 El currículum Filosofia 3/18 (gener-març 2014) 
 
Mòdul 4 Fonamentació teòrica, que s’estructura en quatre itineraris: 

educació infantil, primària, secundària i batxillerat. Cada alumne 
escollirà un d’aquests itineraris (març-juny 2014) 

 
Mòdul 5 Pràcticum (setembre-desembre 2014) 
 
Mòdul 6 Projecte final, que consisteix en una recerca teoricopràctica 

tutoritzada (desembre 2014-maig 2015)  
 
 
 
 
Requisits específics d’admissió Cal que els alumnes tinguin possibilitat 
d’accés a una aula de primària o de secundària per poder fer el Pràcticum. 
Recursos informàtics necessaris: 
- Connexió a Internet 
- PC compatible amb processador Pentium II o superior, amb sistema operatiu 
mínim Windows 98; o Mac amb sistema OS (amb paquet Microsoft Office). 
- Perifèrics: CD-ROM 

 
 
 
INFORMACIÓ 
 
Preu: 2.600 € (1.500 el 1er curs i 1.100 el 2n curs) 
Places ofertes: De 15 a 25 estudiants 
Llengües: català i castellà 
 
Contacte: master@masterfilosofia3-18.com 
 
Carla Carreras i Planas 
carla.carreras@udg.edu Telèfon: 972 41 89 53 
 
Irene de Puig i Olivé 
grupiref@grupiref.org Telèfon: 93 217 97 61 
 
Matrícula: a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (Plç. 
Jordi de St. Jordi, 1, 17001, telf. 972 21 02 99, www.udg.edu/if) 
 
 


