FORMACIÓ A CENTRES ESCOLARS
CURSOS D’INICIACIÓ AL PROJECTE FILOSOFIA 3/18
Breu descripció del curs:
És una presentació del projecte en el seu conjunt i de cadascun dels programes que
l’integren. Té com a objectiu: que els/les mestres coneguin els conceptes teòricsbàsics de
Filosofia 3/18 i facin pràctica amb els diferents programes del currículum. Formació
imprescindible per a aquelles escoles que volen començar a aplicar.
Llocs de realització:
Modalitat presencial: l’escola que contracta la formació.
Modalitat online: Moodle del GrupIREF
Nombre d’hores:
Modalitat presencial: 17 hores presencials més 3 de treball personal.
Certificat pel Departament d’Educació amb 20 hores
Modalitat online: 14 hores presencials més 6 de treball personal.
Certificat pel Departament d’Educació amb 20 hores
Calendari i distribució de les hores:
Modalitat presencial: s’aconsella fer 6 sessions de 2h 30’ i 1sessió final de
2h. El calendari i l’horari s’acordaran amb la persona formadora.
Modalitat online: 7 sessions de 2 hores. El calendari i l’horari s’acordaran
amb la persona formadora.
Breu programa del curs:
(La distribució dels continguts pot variar en funció del calendari pactat)
Primera sessió
- Presentació del projecte Filosofia 3/18: objectius; metodologia i descripció del
currículum
- Pràctica per exemplificar la metodologia bàsica.
- Avaluació de la sessió
Segona sessió
- Presentació del programa d’Educació Infantil: JUGUEM A PENSAR (TOT PENSANT.
Recursos per a l’Ed. Infantil)
- Com començar les sessions de Filosofia: les regles del joc
- Les habilitats de pensament
- Avaluació de la sessió
Tercera sessió
- Presentació del programa de Cicle Inicial: PENSAR AMB ELS SENTITS (PÈBILI i
PERSENSAR)
- El paper del mestre al projecte Filosofia 3/18
- Avaluació de la sessió
Quarta sessió
- Presentació del programa de Cicle Mitjà: FILOSOFIA DE LA NATURALESA (KIO I
GUS i ADMIRANT EL MON)
- El diàleg filosòfic
Avaluació de la sessió

Cinquena sessió
- Presentació del programa de Cicle Superior: FILOSOFIA DEL LLENGUATGE (PIMI I
BUSCANT EL SENTIT)
- Estructura de la sessió
- Avaluació de la sessió
Sisena sessió
- Proposta estètica: pensar amb la pintura, pensar amb el cinema i pensar amb la
música.
- L’avaluació en el projecte: Avaluació Figuroanalògica.
Setena sessió
- Posada en comú de les pràctiques d’aula
- Avaluació del curs

Altres formacions a Escoles i Instituts:
CURSOS D'APROFUNDIMENT EN EL PROJECTE FILOSOFIA 3/18

Jocs, contes i art a l’Educació Infantil. Curs de 15 hores més 5 hores de
treball no presencial. Certificat pel Departament d’Educació amb 20 hores.
Curs per aplicar Filosofia 3/18 a l’ESO. Curs de 15 hores més 5 hores de
treball no presencial. Certificat pel Departament d’Educació amb 20 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. La quantitat d’hores dependrà de les necessitats del centre.
El nombre d’hores certificades pel Departament d’Educació dependrà de les hores
realitzades en cada cas.

PRESENTACIONS DEL PROJECTE FILOSOFIA 3/18

A escoles, pares, una zona, una comarca, etc. Aproximadament 2 hores.

PER A TOTES LES ACTIVITATS podeu consultar preus i condicions depagament
a: grupiref@grupiref.org o al 644495862 (de dilluns a divendres de 10 a 14)

