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  FORMACIONS A CENTRES EDUCATIUS 

 
 

CURS D’INICIACIÓ AL PROJECTE FILOSOFIA 3/18 
Ed. Infantil i Primària 

 
 

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 teòrics bàsics de Filosofia 3/18 i facin pràctica amb els 

diferents programes del currículum.  

Formació IMPRESCINDIBLE per a aquells centres que volen 

començar a aplicar el Projecte a les seves aules 

Lloc de realització 

Modalitat presencial: l’escola que contracta la formació. 
 

Modalitat online: Moodle del GrupIREF 
 

Nombre d’hores de la formació 
 

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. 

 

Preu de la formació: 
 

El preu de la formació variarà en funció de les hores contractades i de la 

modalitat.  

 

Si voleu acordar la formació o necessiteu més informació o pressupost, ens 

podeu escriure un mail a: grupiref@grupiref.org o trucar-nos al 644495862 (de 

dilluns a divendres de 10h a 14h). 
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CURS PER APLICAR FILOSOFIA 3/18 A L’ESO 

Ed. Secundària 
 

 

Breu descripció del curs: 

És una breu presentació del projecte i alhora un aprofundiment en els 

programes d'ESO: Lògica i Ètica del currículum Filosofia 3/18. Té com a 

objectiu: que el professorat conegui els conceptes teòrics bàsics de Filosofia 

3/18 i facin pràctica amb els programes d'ESO del currículum. 

Formació IMPRESCINDIBLE per a aquells instituts que volen 

començar a aplicar el Projecte a les seves aules. 

Lloc de realització 

Modalitat presencial: l’institut que contracta la formació. 
 

Modalitat Online: Moodle del GrupIREF 
 

Nombre d’hores de la formació 
 

Modalitat presencial i online: 17 hores presencials més 3 de treball 

personal. Certificat pel Departament d’Educació amb 20 hores 
 

Calendari i distribució de les hores: 

Modalitat presencial i online: 6 sessions de 2h i 30’ i 1 sessió final de 

2h sessions. 

El calendari i l’horari s’acordaran amb la persona formadora. 

 

Preu de la formació: 
 

El preu de la formació variarà en funció de les hores contractades i de la 

modalitat.  

 

 

 

Si voleu acordar la formació o necessiteu més informació o pressupost, ens 

podeu escriure un mail a: grupiref@grupiref.org o trucar-nos al 644495862 (de 

dilluns a divendres de 10h a 14h). 
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ALTRES FORMACIONS A CENTRE 
 

 

PRESENTACIONS DEL PROJECTE FILOSOFIA 3/18 

Presentacions de 2 hores aproximadament per a escoles, pares i mares, 

una zona, comarca, etc. 

Modalitat online (Moodle del GrupIREF) o Presencial  

CURS EINES PER ESTIMULAR EL DIÀLEG A EDUCACIÓ 

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. 

Modalitat online (Moodle del GrupIREF) 

Hores: 15 hores presencials remotes + 5 de treball personal (certificat amb 

20h) 

 

CURS EINES PER DINAMITZAR EL DIÀLEG REFLEXIU A 

L’ESO- 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. 

Modalitat online (Moodle del GrupIREF) 

Hores: 12 hores presencials remotes + 3 de treball personal (certificat amb 

15h) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Si voleu acordar la formació o necessiteu més informació o pressupost, ens podeu 

escriure un mail a: grupiref@grupiref.org o trucar-nos al 644495862 (de dilluns a 

divendres de 10h a 14h). 

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. 


