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FILOMESTRES 
 
El projecte Filosofia 3/18 ja és un fet consolidat a moltes escoles de Catalunya. El 

curs 2014-2015 ens vam proposar de fer un pas endavant i vam crear la xarxa 

FILOSCOLES/FILOINSTIS. 

 

El curs 2017-2018 vam engegar un nou projecte: FILOMESTRES. 

 

Els/les FILOMESTRES són docents de tots els nivells (infantil, primària, secundària i 

universitat) que formen part d'un grup de professionals que treballen el projecte de 

Filosofia 3/18 propiciat pel GrupIREF, i que no formen part d'una Filoscola o d'un 

Filoinsti. 

 

Ser FILOMESTRE ofereix alguns avantatges i permet un contacte més estret amb el 

GrupIREF i amb altres mestres o professors/res que treballen la filosofia a l’aula. 

 

El GrupIREF ofereix: 
 

Pel que fa als materials: 
 

● Subscripció gratuïta al Butlletí de Filosofia 3/18.  

Publicació trimestral on line (Pdf) de formació i informació sobre temes relacionats 

amb el món educatiu i Filosofia 3/18. 

● 4 guies de pel·lícules dels cicles de cinema. 

Al marge de les guies de pel·lícules gratuïtes, el GrupIREF també n’ofereix de 

pagament. Els/les FILOMESTRES en tindran 4 de gratuïtes que podeu triar entrant 

al weblog Pensar amb el Cinema. 

● Descompte del 30% en la compra dels materials complementaris del 

currículum de Filosofia 3/18, elaborats pel GrupIREF.  
 

Pel que fa a la Formació: 
 

● Descompte del 30% en tots els cursos presencials o virtuals organitzats 

pel GrupIREF. Cada curs escolar el GrupIREF ofereix cursos oberts d’iniciació i 

aprofundiment. 

● Webinars gratuïts 

Seminaris de dues hores a través de les nostres plataformes virtuals. 

• Matrícula gratuïta a la Conferència anual Filosofia 3/18. 

● Assessorament personalitzat. 

Obrim la possibilitat d’una consulta a través de les nostres plataformes virtuals per 

resoldre dubtes en dies i hores a convenir.  

 

El GrupIREF demana: 
 

● Desig de participació. 

● Formació inicial en el Projecte Filosofia 3/18 (si és de més de 10 anys 

caldrà reciclatge). 

● Omplir aquest formulari d'inscripció. 

● Pagament d’una quota de 100 euros/any.  

 

El compromís és per un curs escolar. En el cas de voler continuar, cal tornar a omplir 

el formulari d'inscripció a l'inici del nou curs escolar i fer el pagament de la quota 

anual. 

https://www.grupiref.org/#FILOSCOLES/FILOINSTIS/FILOMESTRES
http://www.grupiref.org/pensar-amb-el-cinema/
https://docs.google.com/a/grupiref.org/forms/d/1fLiBKV1K-qC_fUCPKwv-vwcLnzkV5L7dr4Hfxyc7R6c/edit

