
GrupIREF 25 anys de FILOSOFIA 3/18

Ajudant a escoltar, parlar, llegir,

escriure...., pensar

XVI Conferència del GrupIREF

II Jornades de Didàctica de la Filosofia Maig 24, 25 i 26 de 2012 - Girona
Programa

Divendres 25 de maig - matí
Benvinguda a la Sala de Graus (Facultat de Lletres de la 

Universitat de Girona)

9.30

Conferència: La didàctica i l’aprenentatge del filosofar

 i les noves pràctiques filosòfiques a l’escola i a la ciutat

10.00  

11.30 Esmorzar

A càrrec de Michel Tozzi, professor emèrit de Didàctica 

de la Filosofia de la Universitat P. Valéry de Montpeller, 

conegut articulista i expert en les noves metodologies. 

12.00 Conferència: Pastís d’aniversari

A càrrec d'Eulàlia Bosch, professora de Filosofia, directora 

del GrupIREF (1985-1995), directora del Departament 

d'Educació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona

(1995-1998). Autora de llibres sobre educació.

Dissabte 26 de maig
Lloc : Centre Cultural de la Mercè

9.30 Presentació d’experiències de diversos nivells educatius.

11.30 Esmorzar

12.00 Taula rodona sobre el GrupIREF: passat i present

13.00 Aplicació del projecte Filosofia 3/18 en àmbits educatius 

no escolars

13.30 Resum de l’informe sobre l’avaluació al projecte Filosofia 

3/18, fet pel Consell superior d’Avaluació del Departament 

d’Ensenyament.

A càrrec d’Irene de Puig

14.30 Cloenda

16.30 Taula rodona en record de Matthew Lipman i Ann Margaret

Sharp

17.30 Presentació d’experiències de diversos nivells educatius.

19.30 Taula rodona sobre el Màster Filosofia 3/18 on line, amb la 

participació de persones de les tres edicions anteriors.

20.15 Copa de cava i moments d’encontre

Divendres 25 de maig - tarda

Més informació i inscripcions: http://www.grupiref.org/

Organitza: GrupIREF i Universitat de Girona. Amb la col·laboració de: Ajuntament de Girona

Dijous 24 de maig
Benvinguda a la Sala de Graus (Facultat de Lletres de la 

Universitat de Girona)

Presentació del llibre Fer filosofia a l’escola d’Irene de Puig19.00

18.30 

A càrrec de Carla Carreras, professora de Filosofia de 

la UdG i directora del Màster Filosofia 3/18 on line

Copa de cava al claustre Sant Domènec20.00

http://www.grupiref.org
http://www.girona.cat/ccm/cat/informacio.php
https://www.udg.edu/tabid/5644/language/ca-ES/Default.aspx?centre=CENT3102
https://www.udg.edu/tabid/5644/language/ca-ES/Default.aspx?centre=CENT3102

