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GrupIREF 
Innovació i Recerca 
per l’Ensenyament  
de la Filosofia 
 
 

APLICAR FILOSOFIA 3/18 A L’ESO- en línia 

 

Curs per introduir l'aplicació del projecte Filosofia 3/18 a 

l'Educació Secundària Obligatòria  

 

Durada: 7 sessions  

(6 sessions de 2 hores i 30 minuts + 1 sessió de 2h) 

Dies: 19 i 26 d’octubre, 2, 9, 16 i 23 de novembre i 14 

de desembre de 2022. 

Horari: de 17:30h a 20:00h (excepte la sessió del 14/12/22 

que serà de 17:30h a 19:30h) 

Lloc: Moodle GrupIREF (Sala Meet) 

Certificat pel Departament d’Educació: 20 hores  

(17h presencials remotes + 3h 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! 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOrua9GuwwU_lY7ksNRo2PQWESr9E7QVJIQx4EmfQwU8NIzg/viewform?usp=sf_link
http://www.grupiref.org/
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OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL CURS  
 

 

OBJECTIUS:  
 
 

● Presentar el materials d'ESO del currículum Filosofia 3/18 

● Introduir els conceptes teòrics bàsics del Projecte Filosofia 3/18: 
pensament multidimensional (crític, creatiu i curós), comunitat 

de recerca, etc. 
● Desenvolupar la pràctica metodològica posant l'accent en el 

diàleg. 
● Explorar estratègies dialògiques. 

● Realitzar una pràctica d'aula. 
 

CONTINGUTS: 
 

● Presentació i objectius del Projecte Filosofia 3/18. 

● Algunes idees fonamentals de Filosofia 3/18 i el seu 
currículum. 

● Introducció dels programes d'Educació Secundària Obligatòria 
(lògica i ètica) i la seva aplicabilitat als espais vinculats a ètica, 

filosofia, cultura i valors i activitats afins. 
● Diàleg filosòfic. 

● Habilitats de pensament. 
● Paper del professorat. 

● Comunitat de recerca. 
● Pensament multidimensional 

● Avaluació figuroanalògica. 
 

METODOLOGIA:  

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

 

 

* * * 


