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Dies: dimecres 28 d’octubre, 4, 11, 18, 25 de novembre, 2 
de desembre de 2020 i 20 de gener de 2021  
 

Horari: de 17:30h a 19:30h 
 

Lloc: Moodle GrupIREF 
 

Certificat pel Departament d’Educació: 20 hores (14 hs 
de presencials remotes + 6 hs de treball personal). 
 

Preu: 130 €/persona  
 

Inscripció: aquí 
 

Per més informació www.grupiref.org o tel. 93 217 9761 

 

 

BREU PROGRAMA DEL CURS  

 
Aquest curs internivells està pensat per a tots aquells mestres d’infantil i 
primària que vulguin conèixer el projecte Filosofia 3/18. Es tracta d’un 

primer contacte imprescindible per a aquells que volen començar a aplicar-

ho a l’aula. 

 

OBJECTIUS: 

Presentar els materials de currículum Filosofia 3/18. 

Desenvolupar la pràctica metodològica. 
Introduir els conceptes teòrics bàsics. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOrua9GuwwU_lY7ksNRo2PQWESr9E7QVJIQx4EmfQwU8NIzg/viewform
http://www.grupiref.org/
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PROGRAMA I CONTINGUTS: 

 

Primera sessió  
Presentació del Projecte Filosofia 3/18: objectius; metodologia; descripció 

del currículum. 

Pràctica per exemplificar la metodologia bàsica. 

Avaluació de la sessió 

 

Segona sessió  

Presentació del programa JUGUEM A PENSAR 
Les habilitats de pensament i les activitats: jocs, contes i art. 

Avaluació de la sessió 

 

Tercera sessió  

Presentació del programa PENSAR AMB ELS SENTITS 

PÈBILI i PERSENSAR. Teoria i pràctica 
El paper del mestre a Filosofia 3/18 

Avaluació de la sessió 

 

Quarta sessió 

Presentació del programa FILOSOFIA DE LA NATURALESA. 

KIO I GUS i ADMIRANT EL MÓN. Teoria i pràctica 
El diàleg filosòfic 

Avaluació de la sessió 

 

Cinquena sessió 

Presentació del programa FILOSOFIA DEL LLENGUATGE 

PIMI i BUSCANT EL SENTIT. Teoria i pràctica 

Repàs de l’estructura de la sessió. 
Avaluació de la sessió 

 

Sissena sessió 

PROPOSTA ESTÈTICA:  Pensar amb la Pintura,  

Pensar amb la música  

Pensar amb el cinema 
L'avaluació al projecte Filosofia 3/18. AVALUACIÓ FIGUROANALÒGICA 

 

Setena sessió 

Posada en comú de les pràctiques d’aula 

Algunes idees i suggeriments per a treballar Filosofia 3/18 amb els nens i 

nenes de manera virtual. 

Avaluació del curs 
 

METODOLOGIA: Totes les sessions constaran d’una part teòrica i una part 

pràctica. 

 


