GrupIREF
Innovació i Recerca
per l’Ensenyament
de la Filosofia

EINES PER ESTIMULAR EL DIÀLEG A ED. INFANTIL
(FILOSOFIA 3/18)- en línia
Curs per introduir el projecte Filosofia 3/18 a l'Educació
Infantil i per oferir eines per estimular el diàleg a l'aula.

Durada: 6 sessions de 2 hores i 30 minuts
Dies: 28 de novembre, 7, 12, 14 i 19 de desembre de
2022 i 18 de gener 2023
Horari: de 17:30h a 20:00h
Lloc: Moodle GrupIREF (Sala Zoom)
Certificat pel Departament d’Educació: 20 hores
(15h presencials remotes + 5h de treball personal)

Preus:
General: 130 €/persona
Descompte 2 i més*: 120 €/persona
Filomestres i professorat de Filoscoles: 90 €/persona

Inscripció: aquí
Per més informació www.grupiref.org o tel. 644495862
*Descompte aplicable si animes a una altra persona a fer aquesta formació!

C/. Sant Agustí, n. 3, 4rt 1a · (08012) Barcelona ·
· grupiref@grupiref.org · www.grupiref.org
644 495 862

GrupIREF
Innovació i Recerca
per l’Ensenyament
de la Filosofia

OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL CURS
OBJECTIUS:







Aprofundir en els continguts del programa d'educació infantil de
Filosofia 3/18.
Valorar les habilitats de pensament com a fil conductor dels
diàlegs.
Explorar diferents tipus d'activitats (jocs, contes, pintura,
cinema...) per treballar les habilitats de pensament.
Explorar algunes eines per estimular el diàleg.
Paper dels i les mestres en la dinamització del diàleg.
Realització d'una pràctica d'aula.

CONTINGUTS:






Les habilitats de pensament: Habilitats de recerca, de
conceptualització, de raonament i de traducció.
Els recursos: els jocs, els contes i l'art (pintura, música i
cinema).
La relació de la Filosofia amb el diàleg
La pregunta com a clau pel diàleg
Avaluació figuroanalògica a Educació Infantil: teoria i
exemples pràctics.

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