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1.RESUM 

Diversos autors remarquen que la filosofia és essencial per a créixer. Aquest estudi 

planteja un projecte d’innovació educativa de filosofia i també una petita recerca 

d’algunes concepcions que mestres d’Educació Infantil i estudiants de magisteri tenen 

sobre aquesta temàtica. El principal mètode que se segueix és el de Filosofia 3/18 

juntament amb indicacions de Philosophy for Children. A part de mostrar les dades 

recollides de dos tipus d’enquestes, en els resultats també es justifiquen curosament 

les activitats i recursos que formen el projecte. Així, aquest estudi vol destacar la 

rellevància i possibilitat de fer filosofia amb infants. 

 

ABSTRACT 

Several authors emphasize that philosophy is essential for growth. This study 

proposes a project for educational innovation of philosophy for children and also a 

small research for some conceptions that preschool teachers and teaching students 

have about this subject. The main method followed is that of Filosofia 3/18 along with 

directions from Philosophy for Children. Apart from showing the data collected from 

two types of surveys, the results also carefully justify the activities and resources that 

make up the project. Therefore, this study aims to highlight the relevance and 

possibility of doing philosophy with children. 

 

 

 

2.PARAULES CLAU 

- Habilitats de pensament 

- Filosofia per a nens 

- Filosofia 3/18 

- Projecte d’innovació educativa 

 

 

KEYWORDS 
- Thinking skills 

- Philosophy for Children 

- Filosofia 3/18 

- Educational innovation project 
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3. INTRODUCCIÓ 
La base fonamental d’aquest estudi és el disseny d’una proposta didàctica de filosofia, 

però també es planteja fer una recerca de les concepcions que tenen els estudiants 

de magisteri i les docents d’Educació Infantil sobre fer filosofia per a nens. La proposta 

didàctica es divideix en diverses activitats que promouen habilitats de pensament a 

través de jocs, contes i art, seguint algunes de les indicacions de programes coneguts 

com és el cas de Filosofia 3/18.  

 

Hi ha dues motivacions que m’han portat a desenvolupar aquesta proposta. Per una 

banda, com a estudiant de magisteri puc exposar que al llarg de la carrera universitària 

la filosofia no s’ha tractat en cap assignatura en concret, la qual cosa vol dir que s’ha 

pogut treballar de forma transversal o indirectament, però no directament plantejant o 

analitzant activitats de filosofia per a infants. Per altra banda, la falsa creença que 

aquesta disciplina és només per a adults o per a persones d’una certa edat m’ha fet 

adonar que potser no es tracta prou amb nens i nenes d’edats primerenques. En 

relació amb això, Hoyos (2010) defensa que la filosofia és accessible per a infants, 

fins i tot de 3 i 4 anys, per la raó que no s’ha de pretendre ensenyar-los història de la 

filosofia, sinó que se'ls ha d’ajudar a cultivar les habilitats necessàries per a fer 

filosofia. Aquesta idea, com exposa Lluís (2011), també la defensava Kant dient que 

no s’ensenya filosofia, sinó a filosofar.  

 

Amb el projecte d’innovació d’aquest treball es vol potenciar que els alumnes disposin 

de moments per imaginar, observar, pensar, descriure, esbrinar, raonar, etc. És a dir, 

que puguin fer activitats que els permetin treballar habilitats de pensament que no 

sempre són fàcils de tractar amb una certa freqüència i profunditat a les escoles, ja 

sigui per exemple per la manca de formació dels docents sobre aquesta temàtica, per 

la metodologia que s’empra, pel nombre elevat d’alumnes, etc. 

 

En definitiva, amb el present estudi s’aspira aconseguir tres objectius essencials. 

Primer, es pretén dissenyar una proposta didàctica de filosofia per a nens a través de 

jocs, contes i art. En segon lloc, es vol conèixer quines concepcions tenen les mestres 

d’Educació Infantil de l’escola Aldric de Cassà de la Selva en relació amb la temàtica 

de fer filosofia per a nens. I per últim, descobrir també les concepcions d’alguns 

estudiants de magisteri de la UdG sobre aquest mateix tema.  
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4. MARC TEÒRIC 

4.1. Breu descripció de l’evolució i enfocaments de la filosofia  

 

 

El sentit que pren el mot filosofia pot ser una mica confús, perquè pot incloure molts 

punts de vista. Una manera d’expressar-lo de forma clara i breu l’exposa Corominas 

(1961), citat per París (2018), dient que el que significa aquest terme literalment és 

“amor per la saviesa”, és a dir, el desig de voler saber més sobre les coses. Lipman, 

Margaret i Oscanyan (2019) indiquen que l’emergència del pensament filosòfic es pot 

trobar al segle VI aC, perquè va ser el moment en què el pensament es va girar cap 

a si mateix i la gent va començar a pensar en aquest. Així, la filosofia es va començar 

a estendre gràcies a les idees que transmetien Èsquil, Sòfocles, Eurípides i més 

endavant Sòcrates i Plató. Tanmateix, Lipman, Margaret i Oscanyan (2019) també 

assenyalen el següent:  
 

Gairebé ja des de Plató, pocs són –i molt espaiats en el temps– els qui s’han esforçat a 

exposar la filosofia d’una manera fàcilment accessible, si bé preservant-ne l’autenticitat i 

la integritat. Això no obstant, cal que ens prenguem molt seriosament l’experiència grega 

i que n’apliquem la lliçó als problemes del nostre temps. Perquè nosaltres també vivim en 

una societat que, quant a la filosofia, està mancada; rica en coneixements, però pobra en 

saviesa. La filosofia arriba a massa pocs i, fins i tot a aquests a qui arriba, sovint ho fa 

massa tard. (p.16-17) 

 

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que depenent de com es treballi la filosofia 

es pot concebre de dues maneres. Corcelles i Pujadas (2012) assenyalen que 

aquestes dues són: l’enfocament històric que concep la filosofia com un «saber» i 

l’enfocament pràctic que considera la filosofia com una «activitat». Per una banda, 

exposen que el primer enfocament és aquell que sorgeix dels ideals de la tradició 

acadèmica italiana, la qual defensa un enfocament historicista de l’ensenyament de 

la filosofia donant importància als continguts conceptuals. Així, la filosofia es treballa 

a partir de la història i la tradició filosòfica, com a una base prèvia per accedir a 

l’autèntic pensament filosòfic especulatiu, en el qual només hi poden accedir una part 

 

“Un infant que ha millorat la capacitat de pensar no sols és un infant que s’ha fet gran, 

sinó que és un infant que ha augmentat la capacitat de créixer”. (Lipman, Sharp, 

Oscanyan, 2019, p. 38) 
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de la població. Per altra banda, des del punt de vista de l’enfocament pràctic aquests 

autors exposen que hi ha un altre tipus de filosofia que sí que permet arribar a tothom. 

Aquesta es basa en la tradició acadèmica francesa oferint una visió més pràctica de 

l’ensenyament d’aquesta disciplina sobretot a través de problemes o temes filosòfics. 

A més, també destaquen que hi ha una relació entre aquest enfocament i algunes de 

les idees de Kant, ja que defensen una frase d’ell que diu: “No s’aprèn filosofia, sinó 

que s’aprèn a filosofar”. D’aquesta manera, argumenten que es pot treballar la filosofia 

com una activitat, allunyada de la simple transmissió de continguts. Arran dels ideals 

del segon enfocament, arreu del món es va començar a promoure la didàctica 

específica per a l’ensenyament de la filosofia i van sorgir els anomenats cafès 

filosòfics i la filosofia per a infants. 

 

Actualment, el gran repte que hi ha a la societat contemporània és que el món és un 

espai social de canvis i transformacions constants, cosa que comporta que la forma 

de pensar també canviï. Per això, cal destacar la següent concepció: 
 

No basta limitarse a defender el “derecho a la filosofía” como quien defiende la protección 

de un bello monumento del pasado, porque la filosofía es una realidad viva y cambiante, 

y en el curso de la historia ha experimentado muchas mutaciones conceptuales y muchos 

mestizajes culturales. Hoy mismo, en los inicios del siglo XXI, se está viendo interpelada 

y obligada a repensarse de nuevo, ante los muchos retos que le plantea una sociedad 

global cada vez más acelerada, diversa e incierta. (Campillo, 2015, p.39) 

 
 

 

 

4.2. Desenvolupament del pensament  

Per explicar com es desenvolupa el pensament dels humans Gonzalez i Gil (2010) 

exposen que cal partir d’una diferenciació de les funcions cognitives. Així, presenten 

el següent:  
 

Les funcions cognitives ens permeten resoldre problemes, raonar i recordar experiències. 

Hi ha dos tipus de funcions cognitives: les funcions cognitives bàsiques, és a dir, l’atenció, 

la memòria i la percepció; i les funcions cognitives superiors com el pensament, el 

llenguatge i el raonament. (p.27) 
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Tanmateix, Montoya (2004), citat per Velásquez, Remolina i Calle (2013), destaca un 

altre punt de vista dient que les habilitats de pensament estan connectades amb la 

cognició que alhora es relaciona amb tots els processos que inclouen percepció, 

memòria i aprenentatge. Així, també defensa que la cognició la formen la percepció, 

el raonament i la intuïció. 

 

Amb aquests dos exemples es pot veure que hi ha múltiples maneres d’expressar 

com funciona el pensament humà. Però, la conceptualització teòrica més rellevant 

que s’ha tingut en compte en aquest estudi correspon al desenvolupament i 

classificació de les habilitats de pensament, ja que la proposta didàctica de filosofia 

per a nens pretén promoure aspectes d’aquestes habilitats defensant que “Des del 

punt de vista educatiu, el millorament de les habilitats de pensament és d’una 

importància decisiva i fonamental.” (Lipman, Sharp, Oscanyan, 2019, p.38) 

 

Tot i això, cal ressaltar que aprendre a pensar va més enllà de la classificació de les 

habilitats de pensament i hi ha molts factors que poden influir a aconseguir que els 

infants creixin amb un pensament més o menys crític i autònom. Per això, Sátiro 

(2004) menciona el següent: 
 

Comprendemos que pensar es algo más complejo y multifacético, que extrapola una lista 

de habilidades de pensamiento. Si en este libro proponemos una clasificación de 

habilidades es porque son partes tangibles del pensar que nos permiten realizar 

intervenciones pedagógicas claras y objetivas. En ningún momento queremos reforzar 

una visión reduccionista del pensamiento… (p.17) 

 

De Puig (2012) defineix les habilitats de pensament com capacitats que es 

desenvolupen amb l’exercici de certes activitats mentals com: distingir, ordenar, 

classificar, observar, exemplificar, etc. I De Puig i Sátiro (2000) defensen que 

aquestes habilitats s’organitzen en quatre grans blocs, els quals es poden observar a 

la figura 1. 
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Figura 1. Classificació de les habilitats de pensament 

Habilitats de 
recerca 

Habilitats de 
conceptualització 

i anàlisi 

Habilitats de 
raonament 

Habilitats de 
comunicació, 

traducció i 
formulació 

Endevinar Formular 
conceptes precisos 

Buscar i donar 
raons 

Explicar: narrar i 
descriure 

Esbrinar Posar exemples i 
contraexemples 

Fer inferències Interpretar 

Formular 
hipòtesis 

Semblances i 
diferències 

Raonar 
condicionalment 

Improvisar 

Observar Comparar i 
contrastar 

Raonar 
analògicament 

Traduir del llenguatge 
oral a la mímica i a la 

inversa 

Buscar 
alternatives 

Definir Establir relacions 
de causa i efecte 

Traduir del llenguatge 
oral a la plàstica i a la 

inversa 

Anticipar 
conseqüències 

Agrupar i classificar Establir relacions 
entre parts i el tot 

Traduir a diferents 
llenguatges 

Seleccionar 
possibilitats 

Seriar Establir relacions 
entre fins i mitjans 

Resumir 

Imaginar: idear, 
inventar, crear 

  Usar i buscar 
criteris 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de “Tot pensant. Recursos per a l'educació infantil” de De 

Puig i Sátiro (2000). 

Així, les habilitats de pensament estan dividides en: 1) habilitats de recerca, 2) 

habilitats de conceptualització i anàlisi, 3) habilitats de raonament, 4) habilitats de 

comunicació, traducció i formulació. En primer lloc, les habilitats de recerca són les 

que s’utilitzen per trobar vestigis, recollir informació i investigar a través d’accions 

com: formular hipòtesis, buscar alternatives, observar, descriure, etc. En segon lloc, 

les habilitats de conceptualització i anàlisi són aquelles que estan relacionades amb 

fets més abstractes per desenvolupar conceptes precisos i fer connexions, 

classificacions, definicions, comparacions, etc. En tercer lloc, les habilitats de 

raonament són les que s’empren per crear judicis argumentant les idees de cadascú 

fent inferències, raonant condicionalment, establint relacions de causa i efecte, 

reconeixent supòsits, donant raons, etc. Finalment, les habilitats de comunicació, 
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traducció i formulació són aquelles amb què s’expressen pensaments de diferents 

formes, ja que permeten traduir-los a diferents llenguatges, com per exemple passant 

del llenguatge oral a la plàstica. A més, també s’utilitzen per fer narracions, 

interpretacions, resums, improvisacions, etc. 

 

En relació amb aquesta temàtica, Nickerson, Perkins i Smith (1985), citats per 

Tesouro (2005), exposen que les habilitats de pensament d’alt nivell es poden millorar 

mitjançant entrenament i no hi ha cap prova concloent que suposi que aquestes 

habilitats sorgeixin automàticament com a resultat del desenvolupament o maduresa 

dels éssers humans. Per tant, a les escoles, ja des de petits, s’ha d’incidir en aquest 

treball d’entrenament. Tot i això, cal tenir en compte el que Sátiro (2004) argumenta 

a continuació. 
 

El educador de niños de 3 y 4 años debe tener presente que realiza un trabajo 

propedéutico, previo, de base. Es como preparar el terreno para la siembra. Pero, como 

se sabe, las simientes, cuando están germinando bajo tierra, son invisibles. Por lo tanto, 

no se puede esperar ver flores y frutos, aunque no se debe olvidar que ese trabajo 

invisible de la simiente genera la posterior aparición de la flor. O sea, cuanto menor sea 

el niño, menos podrán verse los resultados inmediatos del trabajo realizado con 

habilidades de pensamiento, valores y actitudes éticas. Esto no significa que no esté 

ocurriendo nada. Lo que el educador necesita recordar es que estará interfiriendo a nivel 

estructural, ayudando a los niños a que formen su base cognitiva y moral de forma más 

intencional, consciente y cualitativa. (p.60) 

 

 

4.3. Filosofia i educació 

La majoria dels autors que parlen sobre el concepte originari de Lipman, Philosophy 

for Children, ho tradueixen com a filosofia per a nens. Aquesta nomenclatura pot 

generar confusió sobre si es fa un ús sexista del llenguatge, i una alternativa possible 

seria canviar-la per altres termes com podria ser filosofia per a infants. Tanmateix, en 

aquest treball s’agafa de referència la terminologia que la majoria de traductors 

utilitzen, filosofia per a nens, la qual s’abreuja d’ara endavant com a FpN.  

 

Fer FpN és una pràctica relativament nova que s’ha començat a introduir en algunes 

escoles durant les últimes dècades. Això, va molt relacionat amb el que De Puig 

(2012) exposa sobre quines causes ho van fer possible.  
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Va aparèixer fa uns trenta-cinc anys perquè van coincidir una colla de corrents d’àmbits 

diferents: l’emergència del renovament de la idea de democràcia; el dret d’expressió i la 

noció d’espai públic de discussió; canvis en la noció d’infantesa, que es concreten primer 

amb la Declaració dels drets dels infants (1959) i que més tard s’aprofundeixen en la 

Convenció (1989); el progressiu camí de l’educació moderna i l’entrada a les escoles dels 

mètodes anomenats “actius”; les teories cognitivistes, que ens han ensenyat nous camins 

per al procés d’ensenyament i aprenentatge, etc. (p .23) 

 

La principal figura que va fer emergir el primer programa de filosofia per a nens va ser 

el professor Matthew Lipman. Echeverría (2015) exposa que Lipman va detectar que 

els estudiants que arribaven a la universitat de Montclair a Nova Jersei presentaven 

mancances de raonament. Per això, aquest filòsof anglès va defensar la idea que el 

desenvolupament del pensament no és una cosa que es pugui deixar de banda fins 

a arribar als cursos universitaris, sinó que l’adquisició de les eines necessàries per a 

un bon raonament s’han de potenciar des que els nens són molt petits. Així, a finals 

dels anys seixanta Lipman va fundar l’Institut pel Desenvolupament de Filosofia per 

Nens (Institute for the Advancement of Philosophy for Children, IAPC) per tal de 

construir un marc institucional que impulsés investigacions pedagògiques sobre fer 

filosofia per a tots. García (2011) també destaca que Lipman l’any 1969 va publicar 

una novel·la titulada “Harry Sottlemeier’s Discovery”, la qual estava centrada en la 

dimensió cognitiva del ésser humà i pretenia promoure la millora de la capacitat de 

raonament i argumentació dels infants a partir dels 11 anys. Aquesta novel·la va ser 

la primera que Lipman va incloure en el programa anomenat “Philosophy for Children” 

que es va convertir en un moviment de filosofia per a nens pioner arreu del món.  

 

Malgrat que fer filosofia a les escoles encara no és una pràctica que s’hagi establert 

com a obligatòria o essencial, la UNESCO (2011) indica que hi ha alguns casos que 

mostren que la filosofia s’ha institucionalitzat o bé està en camí d’aconseguir-ho. 

Alguns exemples que ho demostren són: 1) inexistència d’una reforma institucional 

sobre fer filosofia a Educació Primària, però foment d’aquesta pràctica innovadora per 

part dels representants de la institució educativa a França; 2) reconeixement 

institucional de l'interès d’aquesta pràctica mitjançant una experimentació de caràcter 

oficial a Noruega; 3) institucionalització de la filosofia a l’escola d’Educació Primària a 

Austràlia.  
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La UNESCO (2011) destaca a Espanya la creació del Centre de Filosofia per Nens 

que va sorgir l’any 1987 com una secció de la Sociedad Española de Profesores de 

Filosofía (SEPFI). Aquesta institució ha ajudat a fomentar la pràctica de FpN, ja que 

ha publicat en castellà set novel·les de Matthew Lipman amb els seus manuals 

corresponents, ha propulsat algunes formacions per docents i ha difós publicacions 

com “Aprendre a pensar”.  

 

Un dels projectes principals de filosofia per a nens en castellà que ha tingut presència 

en el nostre país s’anomena “Noria”. Segons Ramírez (2019) aquest projecte, creat 

per Angèlica Sátiro i Irene De Puig, potencia el desenvolupament d’habilitats de 

pensament i valors ètics d’infants a partir dels tres anys fins als onze mitjançant un 

programa curricular que es basa en la narrativa i literatura de contes, mites i llegendes. 

A Catalunya, el projecte més conegut i que s’adiu més a les característiques d’aquest 

estudi és el que rep el nom de Filosofia 3/18. De Puig i Sátiro (2000) exposen que 

Filosofia 3/18 va néixer l’any 1987 per les aportacions del grup IREF (Grup d'Innovació 

i Recerca per a l'Ensenyament de la Filosofia). Aquest col·lectiu va adaptar part del 

currículum originari de Philosophy for Children de Matthew Lipman, i va dissenyar set 

programes segons el nivell educatiu dels infants, i aquell que es recomana tractar a 

Educació Infantil s’anomena “Juguem a pensar”. A més, a través del següent paràgraf 

es poden conèixer els motius principals pels quals aquest programa va sorgir. 
 

Amb el programa Juguem a pensar (Tot pensant i Tot pensant… contes) volem fer un pas 

més en el treball per mitjà de l’educació reflexiva fent una primera incursió en 

l’ensenyament infantil. Aquest projecte va néixer d’una necessitat i d’una il·lusió. La 

necessitat provenia de la demanda de força mestres d’educació infantil que es queixaven 

que el projecte Filosofia 3/18, conegut com a Filosofia 6/18 fins a l’any 1999, no tingués 

en compte la seva etapa i no hi hagués un material específic per a aquestes edats. (De 

Puig i Sátiro, 2000, p.9) 

 

En definitiva, segons el grup IREF (2006), citat pel Consell Superior d’Avaluació del 

Sistema Educatiu (2012), el projecte Filosofia 3/18 es pot resumir com una proposta 

educativa per Educació Infantil, Primària i Secundària que vol ajudar els estudiants a 

ser més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i preparar-los per 

participar de forma crítica en un món democràtic a través del desenvolupament de les 

seves habilitats de pensament. 
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4.4. Recursos per fer filosofia  

Actualment diversos autors defensen que hi ha tres elements que són els més 

adequats per fer filosofia durant les primeres edats, els quals són: el conte, el joc i 

l’art. 

 

Referent al primer element, Giménez (2015) destaca que un recurs essencial per 

treballar amb infants són els contes i exposa el següent:  
 

Los cuentos son fundamentales para todo lo que se relaciona con lo moral y con lo ético, 

encierran en sí mismos verdades fundamentales universales y conflictos humanos 

básicos, a través del simbolismo que representan sus personajes y situaciones y de la 

empatía que surge de todo ello. (p.142) 

 

A més, Jiménez i Gordo (2014) remarquen la importància dels contes dient que si 

s’expliquen amb diferents mirades, són un recurs que ajuda a desenvolupar totes les 

habilitats de pensament i habilitats socials. També assenyalen que a través del 

projecte Noria, es va descobrir “la esencia del aprendizaje por medio del cuento 

infantil, como herramienta clásica e innovadora a la vez, pues atrae la atención de los 

niños y de las niñas, y los incita a ser curiosos, creativos y reflexivos.” (p.165) 

 

En relació amb el segon element, els jocs, la majoria d’autors que en parlen donen 

visions molt positives. Per exemple, Orjuela (2017) indica que a les primeres edats, 

totes les activitats dels infants giren al voltant del joc, cosa que fa necessari establir 

una proposta metodològica relacionada amb aquest recurs, la qual permeti que els 

nens i nenes d’Educació Infantil s’introdueixin a processos reflexius. Per això, remarca 

la següent cita.  
 

Esta ingeniería con la que opera el juego, nos permite definirlo como un dispositivo de 

existencia que hace presente al ser del sujeto, lo trae ahí poniéndolo en movimiento y 

permitiéndole ser, estar, hacer y pensar. (Kac, 2011 p.92, citat per Orjuela 2017, p.45). 

 

Gómez (2019) també està a favor del joc i mitjançant els arguments de Perkins (2010) 

i Furman (2016) assenyala que amb aquest recurs els continguts que es pretenen 

ensenyar es poden transmetre d’una manera global, completa i autèntica. 
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El darrer element essencial correspon a l’art. Pérez i Castro (2015) expressen que a 

través de l’educació artística es constitueix una àrea del coneixement que ofereix 

diverses possibilitats per desenvolupar processos formatius que ajuden a potenciar 

habilitats de pensament creatiu en els subjectes. Per això, cal tenir present també els 

avantatges que Velasco (2018) exposa a continuació. 
 

Luego además de que las artes plásticas contribuyan al desarrollo del pensamiento, la 

expresión, creatividad… ayudan al desarrollo de la comunicación a través de otros 

lenguajes, de tal manera que los niños pueden llegar a comprender a otras personas 

interpretando sus creaciones y a empatizar con los demás al experimentar con sus 

propios sentimientos y con los ajenos, teniendo la oportunidad de vivir experiencias muy 

enriquecedoras, relacionadas con el mundo de las sensaciones y emociones. (Eisner, 

2015, citat per Velasco 2018, p.11) 

 
 

 

5. MÈTODE 

5.1. Contextualització de l’estudi 

Aquest estudi parteix d’un context concret que correspon a l’escola Aldric de Cassà 

de la Selva, i la proposta didàctica dissenyada està adreçada a l’etapa d’Educació 

Infantil, sobretot pels infants de P4 i P5 els quals ja presenten una evolució del 

llenguatge major que els de P3. Com a practicant he vist que en aquest centre amb 

la metodologia del treball per ambients i els moments de conversa diaris es fomenten 

valors com la llibertat d’expressió i el treball autònom. Però, considero que en les 

activitats de conversa es podria anar més enllà d’explicar simplement una sèrie de 

fets objectius, com per exemple fent que els alumnes raonessin condicionalment què 

podria passar si el final d’un conte canvia. Així, es podria donar l’oportunitat als infants 

d’imaginar situacions hipotètiques mitjançant les quals sorgissin diferents pensaments 

i idees. La manca de profunditat i creativitat en el foment de les habilitats de 

pensament en aquest context és el que ha fet que es dissenyi el projecte d’innovació 

de filosofia per a nens que es detalla més endavant. No obstant això, el projecte es 

pot adaptar i implementar en altres contextos que s’ajustin a aquestes 

característiques. 
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5.2. Objectius de la investigació 

Els objectius generals que defineixen les bases d’aquest estudi són: 

• Dissenyar una proposta didàctica de filosofia per a nens d’Educació Infantil a 

través de jocs, contes i art.  

• Conèixer algunes de les concepcions sobre fer filosofia per a nens que tenen les 

mestres d’Educació Infantil de l’Aldric. 

• Descobrir les concepcions d’alguns estudiants de magisteri d’Educació Infantil i 

del doble grau de mestre d’Infantil i Primària de la UdG sobre fer filosofia per a 

nens. 

 

El primer objectiu general que correspon al disseny d’una proposta didàctica de 

filosofia es desglossa en tres objectius més concrets, els quals són: 

• Promoure el desenvolupament de les quatre habilitats de pensament. 

• Incitar als nens i nenes que imaginin diversos elements i/o situacions que els 

generin pensaments o idees.  

• Fomentar la comunicació oral del que els infants pensen a través de la seva 

participació en les activitats.   

 
 

5.3. Metodologia 
 

5.3.1. Metodologia de recerca aplicada per a l’estudi 

Per una banda, en aquest estudi hi ha el disseny d’una proposta didàctica de filosofia 

per a nens, la qual es pot considerar com un projecte d’innovació educativa. Per 

avaluar les activitats de la proposta s’han confeccionat uns instruments que són de 

metodologia qualitativa perquè es basen sobretot en l’observació sistemàtica del 

docent sobre el que els infants van desenvolupant en relació amb els objectius 

proposats.  

 

D’altra banda, el mètode de recerca que s’ha utilitzat per extreure les concepcions 

que tenen alguns mestres d’Educació Infantil i estudiants de magisteri sobre fer 

filosofia per a nens es pot dir que és de tipologia quantitativa. Això és així perquè els 

instruments utilitzats són enquestes amb preguntes de caràcter tancat i algunes que 

admeten respostes curtes. Però, alhora es pot matissar que també hi ha una part 
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qualitativa, ja que Uhl (2006) defensa que els procediments qualitatius s’utilitzen per 

estudis exploratoris en camps que són poc coneguts per tal de conèixer 

interpretacions subjectives que tenen les persones sobre un tema. A més, assenyala 

que normalment les investigacions qualitatives es dirigeixen en un cas particular o a 

un grup de casos particulars. Aquest tret és present en aquest estudi, ja que només 

es recullen les concepcions de les mestres d’Educació Infantil de l’escola Aldric i 

d’alguns estudiants de magisteri d’Educació Infantil i del doble grau de mestre 

d’Infantil i Primària de la UdG.  

 

Tots els instruments que s’han dissenyat estan explicats amb més detall a l’apartat 

titulat “Recollida i anàlisi de dades”. 

 

5.3.2. Metodologia aplicada en el disseny de la proposta didàctica 
 

Metodologia del projecte Filosofia 3/18  

La principal metodologia que s’ha agafat de referència és la del programa “Juguem a 

pensar” del projecte Filosofia 3/18. De Puig i Sátiro (2000) expressen que aquest 

programa està organitzat en dos eixos: un eix vertical amb les habilitats de pensament 

que es volen potenciar i un eix horitzontal amb les activitats que es desenvolupen per 

aconseguir la verticalització. Aquesta distinció es pot veure a la figura 2 on també 

apareixen els tres blocs de continguts que el grup IREF considera essencials per 

Educació Infantil: el llenguatge, el món i la identitat. 

 

Figura 2. Representació dels dos eixos del projecte Filosofia 3/18 

 
 

Font: Esquema extret de “Fer filosofia a l’escola” de De Puig, 2012, p.198  
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Amb aquesta representació, a l’eix horitzontal, es pot veure que la metodologia del 

projecte es basa en activitats a partir de: jocs, contes i art. Les raons que De Puig i 

Sátiro (2000) exposen per haver escollit aquestes tres vessants són les següents. Per 

una banda, defensen que el joc és un element essencial amb el qual es pot incitar a 

“jugar a pensar” als infants. Així, volen presentar les activitats escolars com a activitats 

lúdiques amb exercicis on es recuperi el valor educatiu del joc com un instrument 

d’aprenentatge. Per altra banda, indiquen que els contes són el gènere literari que 

millor es correspon a les edats dels nens i nenes d’Educació Infantil, perquè 

proporcionen una finestra a un món imaginari que els permet canalitzar sentiments, 

pensaments i dubtes. En darrer lloc, remarquen la importància de l’art, sobretot de la 

pintura, per potenciar el pensament dels infants a través de sensacions, colors, 

formes, etc. Seguint els arguments exposats, les activitats que es proposen en aquest 

estudi, també potencien el treball a partir d’aquests tres pilars. 

  

Un altre aspecte metodològic que forma part de les indicacions del grup IREF i que 

s’ha tingut en compte en aquest estudi és el diàleg. Segons De Puig (2012) la manera 

més eficaç per ajudar als nens i a les nenes a ser millors pensadors és posant-los en 

una situació on hagin d’expressar el que pensen i com ho pensen a través de 

l’establiment d’un diàleg. A més, exposa que dialogar és una pràctica que accepta 

tant les opinions encertades com les errònies dels alumnes i és la millor manera per 

practicar les habilitats de pensament de forma integrada. Per això, argumenta el 

següent:  
 

La conversa i el diàleg són el motor de l’ús de les habilitats, ja que s’usen per aclarir el 

propi pensament i el dels altres en una situació natural, de context, no a través d’exercicis 

purament formals, descontextualitzats i plantejats com a exercicis escolars de correcció 

amb plantilla. (De Puig, 2012, p.111) 

 

 

Indicacions de Philosophy for Children 

També s’han seguit algunes concepcions metodològiques del programa Philosophy 

for Children, de Lipman, les quals s’expliquen a continuació.  

 

Segons Lipman, Margaret, i Oscanyan (2019) el principal objectiu de fer filosofia per 

a nens és aconseguir que els infants pensin pel seu compte, la qual cosa no és una 
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tasca fàcil d’ensenyar i argumenten que cal una pràctica específica fonamentada en 

els següents trets metodològics. En primer lloc, assenyalen que s’ha de mantenir la 

rellevància del que es vol tractar, i l’adult ha d’intervenir ajustant la mirada dels 

infants, ampliant-la o reduint-la, segons els objectius de cada sessió. En segon lloc, 

destaquen que és indispensable que es formulin preguntes per potenciar el 

pensament crític i creatiu dels alumnes. A més, defensen que tot mestre s’ha de 

preguntar: “De què serveix als infants que jo doni una resposta ràpida a totes les 

seves preguntes?” (p.137). D’aquesta forma, el tercer element necessari que 

ressalten és l’existència de respostes que els nens i les nenes han de crear a partir 

de les seves creences. En quart lloc, mencionen que s’ha de potenciar l’acció de 

saber escoltar als altres. Finalment, l’últim element essencial és la figura del mestre 

i exposen el següent:   
 

És el mestre, almenys a la classe, qui pot manipular l’entorn de tal manera que augmenti 

la possibilitat que els infants creixin contínuament en la seva consciència filosòfica. [...] A 

més, és també el mestre qui, amb les seves preguntes, pot introduir punts de vista 

alternatius amb l’objectiu d’ampliar constantment l’horitzó dels estudiants, sense deixar 

mai que la complaença en la pròpia rectitud passi al davant. (Lipman, Margaret, i 

Oscanyan, 2019, p.124) 

 

 

5.4. Procediment 
 

5.4.1. Procés pel disseny de la proposta didàctica 

Abans de dissenyar les activitats de la proposta didàctica de filosofia per a nens del 

present estudi, es va decidir quins objectius es volien assolir amb el global del 

projecte, aquests s’han pogut veure detallats a l’apartat 5.2. Seguidament, es va 

pensar quins materials o recursos s’utilitzarien perquè els alumnes poguessin 

aprendre d’una forma vivencial i adequada per a la seva edat. Seguint alguns 

suggeriments que diferents autors han defensat al llarg dels últims anys, es va 

començar un procés de recerca de jocs, contes i obres d’art per treballar amb nens i 

nenes de P4 i P5. Els materials que definitivament es van escollir es presenten 

detallats en el pròxim apartat. Un cop triats els recursos necessaris, es va reflexionar 

sobre quines tasques es podien fer per esdevenir el desenvolupament de cada 

activitat. Tot seguit, amb aquesta programació es van indicar i concretar les 
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habilitats de pensament que es podien treballar a cada activitat. Després, es van 

establir una sèrie de preguntes, perquè el docent pogués potenciar de forma més 

directa les habilitats de pensament escollides. Per acabar, es van confeccionar 

diferents instruments per avaluar si la proposta didàctica aconseguia assolir els 

objectius plantejats a l’inici. Tot aquest procediment es pot veure resumit de forma 

visual a la figura 3. 

 

Figura 3. Passos per realitzar el disseny de la proposta didàctica 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

5.4.2. Recursos de la proposta didàctica  

Els tres recursos essencials (contes, jocs i art) que s’han inclòs a la proposta didàctica 

d’aquest estudi s’han justificat a l’apartat 4.4 del marc teòric i en la metodologia del 

projecte Filosofia 3/18. Però, a continuació s’argumenta quins d’aquests en concret 

s’han escollit. 

 

En primer lloc, el conte que s’ha triat per a la primera activitat és el que es titula “Poden 

volar els peixos?” de l’editorial Octaedro. L’elecció d’aquest llibre es va decantar en 

un dels contes de la col·lecció anomenada “Contes per pensar” que es troba dins d’un 

dels programes més destacats del nostre país per fer filosofia per a nens, el projecte 

Noria. Sátiro (2004) exposa que aquest conte pertany concretament a la sèrie “La 

Joanina i els seus amics”, la qual està adreçada a infants de 3 a 5 anys que a través 

de la protagonista, la marieta Joanina, van viatjant per diferents llocs per trobar 

diversos animals al llarg dels contes (una papallona, un grill, una aranya, etc.). El que 

es pretén amb aquestes petites històries és aconseguir que els nens puguin tenir com 

a referència el procés d’evolució mental i moral de la marieta. Finalment, per triar un 
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llibre en concret, es va pensar que seria idoni començar per un dels contes del principi 

de la sèrie i es va escollir el dels peixos perquè és la primera història on la marieta 

troba un animal d’una espècie diferent de la seva. 

 

A la segona activitat també es planteja treballar a partir d’un conte que porta per nom 

“La Bella dorment” de l’editorial Eumo. El grup IREF va integrar aquest llibre dins del 

famós projecte Filosofia 3/18, concretament en el programa “Juguem a pensar”, el 

qual està pensat per fer a Educació Infantil. De Puig (2012) explica que els contes 

d’aquest programa són en total 6, i tots són històries populars que s’ubiquen en 

diferents àmbits geogràfics: “En Patufet” (Catalunya), “Hi havia una vegada un sací 

pereré” (Brasil), “L’Al·ladí i la llàntia meravellosa” (Orient), “La gallina Lina” (Món 

anglosaxó), “L’aneguet lleig” (Nord d’Europa), i “La Bella dorment” (país de fantasia). 

Per escollir el conte de la Bella dorment es va partir de dues raons. La primera raó va 

ser que la història d’aquest conte és una que la majoria de nens i nenes de P4 i P5 ja 

han sentit algun cop, i l’altra raó és que aquest és l’únic conte que no es vincula amb 

cap lloc geogràfic específic, ja que dona molta més importància a situar els alumnes 

en un món imaginari completament obert. 

 

En segon lloc, el joc que es proposa fer a la tercera activitat és el de la “Gallineta 

cega”. Aquest joc tradicional també el destaca el grup IREF dins del programa 

“Juguem a pensar”, defensant que ajuda a estimular els sentits dels nens i nenes, 

sobretot pel que fa al tacte i l’oïda. A més, De Puig i Sátiro (2000) expliquen que s’ha 

de partir del joc des de la perspectiva de la seva relació amb l’aprenentatge dels 

infants, així consideren que els jocs que s’han de fer són els que faciliten la 

comunicació, l’exploració, la descoberta, la socialització, etc. El joc de la Gallineta 

cega es va triar per introduir-lo en el present treball sobretot perquè a través d’ell es 

vol fomentar un joc a dins de l’aula, el qual ajudi a desenvolupar aspectes de 

raonament i llenguatge en els participants, ja que es proposa que cada vegada que 

l’infant dels ulls tapats toca algun company hagi de verbalitzar el perquè creu que la 

persona que ha tocat és la que diu en veu alta. Pels nens i nenes moltes vegades és 

difícil explicar el perquè de les coses, i a través d’aquest joc verbalitzant una evidència 

del que palpen ja és possible que comencin a desenvolupar petits arguments més o 

menys ben justificats. 
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A més, a la quarta activitat es vol potenciar un altre joc que se li ha atribuït el nom de 

“Què hi ha dins del sarró?”. Les bases d’aquest joc són d’elaboració pròpia, però 

són molt semblants a les d’altres recursos utilitzats sobretot per fer jocs de 

logicomatemàtica amb infants, com pot ser el cas del conegut joc de posar boles a 

dins d’un sac i fer exercicis de probabilitat. S’ha escollit el recurs anomenat “Què hi 

ha dins del sarró?” per incloure’l en aquest estudi perquè és molt útil per fer tota una 

sèrie d’accions que ajuden a desenvolupar habilitats de pensament. Per exemple, 

algunes accions que fàcilment es poden fer amb aquest joc són: fer agrupacions, 

endevinar, memoritzar, observar, etc. 

 

En tercer lloc, a les dues últimes activitats de la proposta didàctica es plantegen 

tasques relacionades amb una obra d’art en concret, “Mujer y pájaros al amanecer” 

de l’artista Joan Miró. Aquesta obra és datada l’any 1946 i forma part del corrent del 

surrealisme, ja que Miró hi va dibuixar diferents elements abstractes que permeten 

imaginar persones o animals de formes estranyes. El fet de pertànyer en el 

surrealisme fa que l’obra pugui ser interpretada des de diferents mirades i punts de 

vista, la qual cosa es vol potenciar amb les activitats que es dissenyen en aquest 

estudi. 

 

Tots aquests recursos són jocs, contes i obres d’art que el grup IREF o altres 

professionals han indicat que poden ser bones eines per utilitzar amb nens i nenes 

d’Educació Infantil. Tanmateix, cal indicar que el plantejament per portar a la pràctica 

cada recurs és fruit de l’elaboració pròpia d’aquest treball i es pot veure detallat més 

endavant en el desenvolupament de les activitats de la proposta didàctica a l’apartat 

5.4.3. 

 

A part d’utilitzar els recursos que s’han mencionat fins ara, hi ha un altre material que 

està pensat perquè els nens i nenes participants puguin emprar en totes les activitats 

de la proposta didàctica. Aquest material és de construcció pròpia i consisteix en unes 

targetes, les quals es poden veure a l’annex 1. Aquestes targetes es van confeccionar 

com un material de suport per valorar el grau de participació i comunicació dels infants 

a cada activitat, i s’han d’utilitzar de la forma que s’exposa a continuació.  
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En cada sessió quan els alumnes s’asseuen en forma de rotllana, al centre s’hi 

col·loquen les targetes dividides en dos pilons, un per a les targetes que són més 

curtes i un altre per a les targetes més llargues. Prèviament, l’adult a l’inici del projecte 

de filosofia ha d’explicar als infants que cada cop que vulguin participar expressant 

alguna cosa, hauran d’agafar una targeta, però hauran de tenir en compte si volen fer 

una intervenció curta o llarga, ja que en funció d’això hauran d’agafar una targeta curta 

o bé llarga. D’aquesta forma, després de fer cada activitat, el docent pot anotar-se el 

nombre de targetes que cada alumne ha utilitzat diferenciant les dels dos tipus, perquè 

així podrà saber si aquell infant ha participat o no i de quina forma (amb intervencions 

curtes o llargues). 

 

 

 
 

5.4.3. Disseny de la proposta didàctica de filosofia per a nens 
 

A continuació es detalla el desenvolupament de les sis activitats que formen la 

proposta didàctica dissenyada. A més, al final s’inclouen 4 graelles que mostren el 

global de les habilitats de pensament que es poden tractar en les diferents activitats. 
 

 

 

 

ACTIVITATS A PARTIR DE CONTES 

1ª ACTIVITAT  

Objectius 

 

- Explicar el conte “Poden volar els peixos?”. 

- Establir un ambient de diàleg a l’aula on els infants participin expressant els seus 

pensaments. 

- Desenvolupar les habilitats de pensament escollides. 
 

Temporalització 
 

Durada aproximada de 60 minuts repartits en dues sessions. Una sessió per explicar el 

conte i iniciar una conversa amb diferents preguntes, i una altra per acabar la resta de 

qüestions de la conversa. 
 

Material 
 

Es necessita: el conte titulat “Poden volar els peixos?” de l'editorial Octaedro, un foli DIN 

A4 per cada infant, llapis i retoladors. 
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Organització social 
 

Els alumnes participants formen una rotllana asseguts a terra sobre una catifa. Es 

recomana treballar amb grups petits de com a màxim 12 o 14 nens. 

Desenvolupament de l’activitat 

S’inicia l’activitat llegint només el títol del conte (“Poden volar els peixos?”) i s’espera a 

veure les primeres reaccions que emeten els infants. A més, se’ls fa la pregunta 1 per tal 

de promoure que verbalitzin exemples de coses que ells coneixen que poden volar.  
  

Seguidament, es comença a explicar el conte oralment amb el suport visual del llibre. Quan 

s’arriba a la pàgina on els peixos vermells expliquen la novetat que han rebut (els amics 

dels seus cosins llunyans són peixos voladors) es formula la pregunta 2 als infants i es 

deixa que alguns expressin els seus pensaments de forma oral, però després es demana 

que de forma individual amb aproximadament 3 o 4 minuts facin un dibuix d’allò que 

s’imaginen. Un cop fet el dibuix, es continua narrant el conte fins a arribar a la pàgina on 

surt una il·lustració de diferents tipus de peixos voladors, el que es fa en aquest punt és 

observar els peixos que hi ha i fer les preguntes 3, 4 i 5.   
  

A continuació, es du a terme l’explicació de la resta del conte i es fa la pregunta 6. Per 

ajudar-los a expressar una relació de causa i efecte sobre aquest fet se’ls pot fer la pregunta 

7.  
  

Després, s’incita als alumnes que facin un breu resum del conte a través de qüestions com 

les preguntes 8 i 9.  
  

Finalment, es demana als infants que vagin més enllà del que ha passat al conte a través 

de les preguntes 10, 11, 12 i 13. D’aquesta forma, s’acaba l’activitat fent alguns raonaments 

condicionals. 
 

Preguntes 

Pregunta 1: Quines coses volen i quines no? 

Pregunta 2: Com us imagineu els peixos voladors? 

Pregunta 3: Us els imaginàveu així?  

Pregunta 4: Com pensàveu què eren? 

Pregunta 5: Què heu dibuixat diferent d’aquí? 

Pregunta 6: Per què la marieta acaba el conte dient: - Com puc mantenir en silenci els meus 

pensaments? 

Pregunta 7: Què li dieu estar passant a la marieta? 

Pregunta 8: Què heu après d’aquest conte?  

Pregunta 9: Què ha passat en aquesta història? 

Pregunta 10: Què hagués passat si la marieta no hagués anat a parlar amb els seus amics 

els peixos?  

Pregunta 11: I si no els hagués cregut? 



Jordina Dilmer Perujo  

Fer filosofia a Educació Infantil 

24 
 

Pregunta 12: A vosaltres us agradaria poder volar? 

Pregunta 13: Què faríeu si poguéssiu volar? 
 

Habilitats de pensament 

Habilitats de recerca 

- Observar 

- Imaginar 
 

Habilitats de conceptualització i anàlisi 

- Posar exemples i contraexemples 
 

Habilitats de raonament 

- Raonar condicionalment 

- Establir relacions de causa i efecte 
 

Habilitats de comunicació, traducció i formulació 

- Resumir 

Avaluació 

Per avaluar la posada en pràctica d’aquesta activitat cal que el docent utilitzi l’escala 

estimativa de l’annex 2 que fa referència a la primera activitat i que els alumnes marquin 

una de les tres opcions de la graella de l’annex 3 per valorar quin grau d’imaginació han 

desenvolupat. 

 

 

2ª ACTIVITAT  

Objectius 

- Explicar el conte “La bella dorment”. 

- Establir un ambient de diàleg a l’aula on els infants participin expressant els seus 

pensaments. 

- Desenvolupar les habilitats de pensament escollides. 

Temporalització 

Durada aproximada de 60 minuts repartits en dues sessions. Una sessió per explicar el 

conte i iniciar una conversa amb diferents preguntes, i una altra per acabar la resta de 

qüestions de la conversa. 
 

Material 

El conte titulat “La Bella dorment” de l’editorial Eumo. 
 

Organització social 

Els alumnes participants formen una rotllana asseguts a terra sobre una catifa. Es 

recomana treballar amb grups petits de com a màxim 12 o 14 nens. 
 



Jordina Dilmer Perujo  

Fer filosofia a Educació Infantil 

25 
 

Desenvolupament de l’activitat 

Primerament, s’explica el conte de La Bella Dorment als infants amb el suport visual del 

llibre de l’editorial Eumo per tal d’anar-los ensenyant les il·lustracions. Seguidament, s’inicia 

una conversa per parlar de diferents aspectes sobre la història explicada. Per una banda, 

es fan preguntes amb què els alumnes han de fer relacions de causa i efecte a través de 

qüestions com la 1 i la 2. Per altra banda, també es desenvolupa l’acció de buscar i donar 

raons a les coses, així es qüestionen diferents fets del conte, com per exemple el que hi 

ha a la pregunta 3. 

A continuació, per anar més enllà del que passa en el conte, es convida als nens i nenes a 

raonar condicionalment a través de les preguntes 4 i 5. Un altre tipus de qüestions que 

s’han de promoure en aquest moment són aquelles que permeten que els infants busquin 

alternatives a les coses que passen al conte i puguin respondre per exemple a les 

preguntes 6, 7, 8 i 9. També s’ha de potenciar la possibilitat que puguin anticipar 

conseqüències responent a les qüestions 10 i 11. A més, s’ha d’acostar les vivències de la 

protagonista del conte als infants formulant preguntes com la 12 i la 13. 

Finalment, es conclou aquesta activitat relacionant els fets d’aquesta història amb d’altres 

que els nens i nenes coneixen expressant exemples, contraexemples, semblances i 

diferències amb les preguntes 14,15 i 16. 

Preguntes 

Pregunta 1: Per què la Bella dorment va dormir durant 100 anys?  

Pregunta 2: Per què la granota li va llançar una maledicció? 

Pregunta 3: Com pot ser que la Bella dorment desobeís els seus pares? 

Pregunta 4: Com hauria estat el conte si la maledicció no hagués fet cap efecte?  

Pregunta 5: I en el cas que la princesa no s’hagués despertat amb el petó del príncep? 

Pregunta 6: Quines sortides tenia la Bella dorment per no trobar-se un fus?  

Pregunta 7: Què hauria pogut fer per no sortir tard i corrents? 

Pregunta 8: Com hagués pogut anar la Bella dorment al ball sense una fada màgica? 

Pregunta 9: Els pares de la Bella podrien haver fet alguna cosa per evitar la maledicció? 

Pregunta 10: Què hauria passat si haguessin convidat a la fada maligna?  

Pregunta 11: I si no hi hagués hagut cap príncep? 

Pregunta 12: Què faríeu vosaltres si fóssiu la Bella dorment? 

Pregunta 13: Com estaríeu si sabéssiu que algú us ha llençat una maledicció? 

Pregunta 14: Saps algun altre conte on hi hagi princeses boniques com la Bella dorment?  

Pregunta 15: Pots citar uns quants personatges que siguin bons i altres que siguin dolents? 

Pregunta 16: Saps alguna història semblant a aquesta? 

Habilitats de pensament 

Habilitats de recerca 
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- Buscar alternatives 

- Anticipar conseqüències 

- Imaginar 
 

Habilitats de conceptualització i anàlisi 

- Posar exemples i contraexemples 

- Buscar semblances i diferències 
 

Habilitats de raonament 

- Raonar condicionalment 

- Establir relacions de causa i efecte 

Avaluació 

Per avaluar la posada en pràctica d’aquesta activitat cal que el docent utilitzi l’escala 

estimativa de l’annex 2 que fa referència a la segona activitat i que els alumnes marquin 

una de les tres opcions de la graella de l’annex 3 per valorar quin grau d’imaginació han 

desenvolupat. 
 

ACTIVITATS A PARTIR DE JOCS 

3ª ACTIVITAT  

Objectius 

- Jugar a la “Gallineta cega”. 

- Expressar evidències per justificar com se sap quina és la persona tocada. 

- Desenvolupar les habilitats de pensament escollides. 

Temporalització 

Durada d'entre 30 i 35 minuts. L'ideal és que es pugui realitzar el joc unes quantes vegades 

de forma simple i que progressivament s'augmenti la seva complicació. 

Material 

Es necessita un tros de tela per tapar els ulls dels alumnes que facin de "gallineta cega".  

Organització social 

Es recomana que hi hagi com a màxim 14 participants, els quals han d'estar distribuïts en 

un espai sense gaires obstacles (sala de psicomotricitat).  

Desenvolupament de l’activitat 

En primer lloc, s’explica als infants com es juga a la "Gallineta cega". Així, se’ls diu que hi 

haurà una persona, la qual farà de gallineta, que s’haurà de tapar els ulls amb un tros de 

tela i sense veure res s’haurà de moure per l’espai buscant la resta de jugadors. Aquests 

últims hauran d’estar el màxim de callats possible per evitar que la gallineta els senti i els 

trobi. En el cas que la gallineta toqui algú, haurà de dir oralment el nom de qui creu que és. 
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Si ho encerta, l’atrapat es convertirà en la gallineta cega i es continuarà el joc intercanviant 

aquests rols cada cop que es vagin tocant més persones. 
 

Un cop ja s’ha explicat el funcionament del joc, es comença a jugar i es fan quatre o cinc 

rondes. Després, es para un moment el joc i s'afegeix que a partir d’ara quan la gallineta 

cega trobi un altre jugador i digui el nom en veu alta de qui creu que és, també haurà de 

donar alguna raó del perquè creu que la persona trobada és aquella que diu. En aquests 

moments, es pot ajudar als infants formulant les preguntes 1, 2, 3, 4 i 5 o algunes de 

semblants. 
 

Per acabar, després de fer tres o quatre rondes més, s’introdueix una altra proposta que 

consisteix a fer que la gallineta cega hagi de tocar a dues persones i les compari per saber 

si es tracta de dos nens, d’un nen i una nena o dues nenes. A més, també haurà 

d’expressar en la mesura del possible com són físicament, quin tipus de roba porten, etc. 

D’aquesta forma, a part d’endevinar i donar raons del perquè es creu que els infants tocats 

són els que es diuen, també s’ha de poder potenciar el fet d’establir relacions de 

semblances i diferències a través per exemple de les preguntes 6, 7 i 8. 

Preguntes 

Pregunta 1: Per què creus que el nen què has tocat és aquest que tu dius?  

Pregunta 2: Quines coses toques d’aquesta persona? 

Pregunta 3: Com són aquestes coses? 

Pregunta 4: Com té els cabells aquest company? 

Pregunta 5: Porta ulleres? 

Pregunta 6: Què tenen en comú aquestes dues persones?  

Pregunta 7: En què s’assemblen? 

Pregunta 8: I què tenen de diferent?  

Habilitats de pensament 

Habilitats de recerca 

- Endevinar 
 

Habilitats de conceptualització i anàlisi 

- Buscar semblances i diferències 

- Comparar i contrastar 
 

Habilitats de raonament 

- Buscar i donar raons 

Avaluació 

Per avaluar la posada en pràctica d’aquesta activitat cal que el docent utilitzi l’escala 

estimativa de l’annex 2 que fa referència a la tercera activitat i que els alumnes marquin 

una de les tres opcions de la graella de l’annex 3 per valorar quin grau d’imaginació han 

desenvolupat. 
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4ª ACTIVITAT  

Objectius 

- Jugar al joc “Què hi ha dins del sarró?”. 

- Expressar evidències per justificar com se sap quin és l’objecte de dins el sarró. 

- Desenvolupar les habilitats de pensament escollides. 

Temporalització 

Durada aproximada de 40 minuts. L'ideal és que es pugui realitzar el joc unes quantes 

vegades de forma simple i que progressivament s'augmenti la seva complicació. 

Material 

Cal una bossa de roba que faci de sarró i diferents objectes per posar-los-hi a dins (en 

aquest cas s’han escollit una desena de figures petites d'animals). 

Organització social 

Es recomana que hi hagi entre 4 i 6 infants en un lloc que es puguin seure en forma de 

rotllana a terra. 

Desenvolupament de l’activitat 

Per iniciar aquesta activitat cal verbalitzar el funcionament del joc anomenat “Què hi ha 

dins del sarró?”. Per això, s’ha d’explicar als infants que el primer que s’ha de fer és treure 

tots els objectes que hi ha dins del sarró i observar-los molt bé, perquè després sense que 

ells ho vegin, es posarà un objecte a dins del sarró i hauran d’endevinar de quin es tracta 

només podent-lo palpar. 
 

D’aquesta manera, un cop els alumnes ja han observat els objectes, l’adult n’agafa un i el 

posa a dins del sarró sense que ells ho vegin. Després, un voluntari ha de posar la mà a 

dins del sarró i palpar aquest objecte per tal d’endevinar de quin es tracta. Si l’adult percep 

que l’infant no aconsegueix esbrinar quin objecte és o sembla que hi té alguna dificultat, 

pot deixar que miri la resta d’objectes que estan a fora del sarró. Quan aquest ho endevina 

es torna a seleccionar un altre voluntari i un altre objecte i es van fent diferents rondes amb 

aquest mateix procediment explicat. 
 

A mesura que es van fent les diferents rondes s’ha de promoure altres accions en els 

voluntaris, com per exemple buscar i donar raons per expressar el perquè es creu que 

l’objecte de dins el sarró és aquell que verbalitzen i no un altre. Això es pot potenciar a 

través de les preguntes 1, 2, 3 i 4. 
 

A continuació, es va augmentant la dificultat posant dos objectes al sarró i es fan unes 

quantes rondes més. En aquest moment, es fomenta la verbalització de semblances, 

diferències i comparacions entre els dos objectes que hi ha a dins o també respecte a algun 

que hi ha a fora del sarró formulant qüestions com les preguntes 5, 6, 7, 8 i 9. 
 

Finalment, per acabar l’activitat es fan 4 o 5 rondes més, però ara es retira l’ajuda de poder 

veure els objectes que no hi ha a dins del sarró. D’aquesta forma, esbrinar l’objecte de dins 
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és més complicat. I per ajudar als infants es poden tornar a fer algunes de les preguntes  

que s’han anat formulant al llarg de la sessió. 
 

Preguntes 

Pregunta 1: Per què creus que l’objecte que trauràs és aquest que dius? 

Pregunta 2: Com és aquest objecte? 

Pregunta 3: Té cua? 

Pregunta 4: Quantes potes té? 

Pregunta 5: Què tenen en comú aquestes dues peces? 

Pregunta 6: En què s’assemblen? 

Pregunta 7: I aquestes altres què tenen de diferent? 

Pregunta 8: Creus que hi ha algun objecte de fora el sarró que s’assembli a aquests que 

hi ha a dins? 

Pregunta 9: Aquest objecte és més gran o més petit que el que estàs tocant?  
 

Habilitats de pensament 

Habilitats de recerca 

- Esbrinar 

- Observar 
 

Habilitats de conceptualització i anàlisi 

- Buscar semblances i diferències 

- Comparar i contrastar 
 

Habilitats de raonament 

- Buscar i donar raons 
 

Avaluació 

Per avaluar la posada en pràctica d’aquesta activitat cal que el docent utilitzi l’escala 

estimativa de l’annex 2 que fa referència a la quarta activitat i que els alumnes marquin una 

de les tres opcions de la graella de l’annex 3 per valorar quin grau d’imaginació han 

desenvolupat. 
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ACTIVITATS A PARTIR D’ART 

 

5ª ACTIVITAT  

Objectius 

- Observar el tros del quadre que a cadascú li ha tocat. 

- Unir els fragments que representen l’obra “Mujer y pájaros al amanecer”. 

- Anar més enllà del que hi ha a l’obra fent supòsits. 

- Inventar-se una història a partir del que hi ha al quadre. 

- Desenvolupar les habilitats de pensament escollides. 

Temporalització 

Durada aproximada d'uns 40 o 45 minuts. 

Material 

És essencial tenir impresa l'obra “Mujer y pájaros al amanecer” de Joan Miró en un foli DIN 

A3. Aquest foli s’ha de fragmentar en tants talls com alumnes hi hagi, i els trossos s’han de 

retallar pensant que després s’hauran d’unir com si fossin peces d’un trencaclosques. 

Organització social 

Els alumnes participants formen una rotllana asseguts a terra. Es recomana treballar amb 

grups petits de com a màxim 10 o 12 nens.  

Desenvolupament de l’activitat 

A l’inici de l’activitat es reparteix a cada infant un tros del foli DIN A3 que representa l'obra 

“Mujer y pájaros al amanecer”. Seguidament, s’ha de promoure en els alumnes l’observació 

del tros que els hi ha tocat formulant les preguntes 1, 2 i 3. 
 

Un cop cadascú ha observat la seva part i ha verbalitzat davant la resta de companys allò 

que hi veu, es demana que tothom posi el seu tros al mig de la rotllana. A continuació, 

s’explica als infants que tots els talls formen part d’una mateixa obra d’art molt famosa de 

l’artista Joan Miró i que si es fixen en les formes dels extrems de cada fragment, els poden 

unir com un trencaclosques. Per això, se’ls demana que els uneixin fins a aconseguir tenir 

tota l’obra sencera. Mentre es va desenvolupant aquesta tasca els infants van establint 

relacions entre les parts i el tot, cosa que es pot reforçar amb les preguntes 4, 5 i 6.  
 

A més, per anar més enllà de l’observació del quadre, es fomenta en els participants 

l’habilitat de formular hipòtesis mitjançant les qüestions 7, 8, 9 i 10. Així, a través de la 

conversa també s’ha de deixar que puguin explicar el que s’imaginen que deuen estar fent 

els personatges o com es deuen sentir, etc. 
 

Per acabar aquesta activitat, es proposa inventar una petita història entre tots a partir del 

que hi ha al quadre. Per crear la narració es pot guiar als alumnes fent preguntes com la 

11, 12, 13, 14 i 15.  
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Preguntes 

Pregunta 1: Què veus en aquest espai?  

Pregunta 2: Com són els colors? I les ratlles? 

Pregunta 3: Hi ha persones o animals? 

Pregunta 4: Voleu dir que aquest tros es pot enganxar amb aquest altre?  

Pregunta 5: Amb quin altre fragment es pot unir aquest d’aquí? 

Pregunta 6: Quin tall deu faltar entremig d’aquests dos? 

Pregunta 7: Què pot ser aquest quadre?  

Pregunta 8: Què creieu que deu ser això? 

Pregunta 9: Què fa aquest personatge? 

Pregunta 10: Què deuen voler dir aquestes taques i aquests colors? 

Pregunta 11: Qui són els personatges?  

Pregunta 12: Què els hi passa? 

Pregunta 13: Com actuen? 

Pregunta 14: A quin lloc passen els fets? 

Pregunta 15: Com acaba la història? 

Habilitats de pensament 

Habilitats de recerca 

- Formular hipòtesis 

- Observar 

- Imaginar 
 

Habilitats de conceptualització i anàlisi 

- Comparar i contrastar 
 

Habilitats de raonament 

- Establir relacions entre les parts i el tot 
 

Habilitats de comunicació, traducció i formulació 

- Explicar 

- Interpretar 

- Improvisar 

- Traduir de l’oral a la plàstica o a la inversa 

Avaluació 

Per avaluar la posada en pràctica d’aquesta activitat cal que el docent utilitzi l’escala 

estimativa de l’annex 2 que fa referència a la cinquena activitat i que els alumnes marquin 

una de les tres opcions de la graella de l’annex 3 per valorar quin grau d’imaginació han 

desenvolupat. 
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6ª ACTIVITAT  

Objectius 

- Representar a gran format l’obra “Mujer y pájaros al amanecer”. 

- Establir un ambient de diàleg a l’aula on els infants justifiquin el perquè col·loquen uns 

objectes determinats a sobre del paper d’embalar. 

- Desenvolupar les habilitats de pensament escollides. 

Temporalització 

Durada aproximada d'uns 40 o 45 minuts. 

Material 

Es necessita paper d'embalar de color blanc de (2x2 m.), en el qual estigui dibuixat el 

contorn de les figures de l'obra “Mujer y pájaros al amanecer” amb llapis. A més, a dins 

d’una caixa s’han de col·locar materials quotidians diversos com: fils, trossos de cartó, 

cordes, pals, teles de roba, etc.  

Organització social 

Els alumnes participants formen una rotllana asseguts a terra al voltant del paper d'embalar. 

Es recomana treballar amb grups petits de com a màxim 10 o 12 nens. 

Desenvolupament de l’activitat 

S’inicia l’activitat plantejant un repte als infants, el qual és fer l’obra de Miró en un paper 

d’embalar molt gran entre tots. Per fer-ho, el docent ha d’explicar als nens i nenes que 

només poden utilitzar els elements que hi ha dins d’una caixa (que prèviament ell ha 

preparat) i que cada vegada que vulguin agafar-ne un han d’explicar el perquè volen 

utilitzar-lo. Cal dir que els alumnes podran anar mirant l’obra original a través del foli DIN 

A3 que s’ha utilitzat en l’activitat anterior i també es pot projectar l’obra a una pissarra digital 

per veure-la amb un format més gran. A part d’això, en el paper d’embalar hi haurà dibuixat 

amb llapis el contorn de les diferents figures del quadre original perquè els infants tinguin 

més clar què han de representar en cada lloc. 
 

Els elements de la caixa són objectes quotidians que els participants han d’anar col·locant 

a sobre del paper d'embalar. Així, no s’utilitzen estris per a dibuixar, sinó diversos materials 

(pals, trossos de cartó, etc.), entre els quals els alumnes han d’escollir els que els serveixin 

per anar representant les diferents parts del quadre i han d’anar verbalitzant la justificació 

del que fan. Per ajudar-los a expressar aquesta justificació es pot anar preguntant per 

exemple qüestions com la 1, 2 i 3. 
 

Si es detecta que els alumnes tenen dificultats per escollir els elements, es pot ajudar-los 

formulant les preguntes 4 i 5 o d’altres de semblants. 
 

Finalment, entre tots es mira l’obra representada i es valora com ha quedat fent un torn 

obert de paraula, en el qual l’adult també pot incidir amb preguntes com la 6, 7, 8 i 9. 
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Preguntes 
 

Pregunta 1: Per què has escollit aquest objecte?  

Pregunta 2: A quina part del quadre el poses? 

Pregunta 3: A quin aspecte del quadre original correspon? 

Pregunta 4: Quina cosa d’aquestes s’assembla a aquesta ratlla d’aquí?  

Pregunta 5: Què podem posar en aquest espai per fer aquestes línies corbes? 

Pregunta 6: L’obra que hem fet en el paper d’embalar s’assembla a la del trencaclosques? 

Pregunta 7: Veieu alguna cosa que no s’hi assembli? 

Pregunta 8: Hi ha alguna cosa que hauríeu fet diferent? 

Pregunta 9: Quina part del quadre ens ha quedat més bé? Per què?  
 

Habilitats de pensament 
 

Habilitats de recerca 

- Observar 

- Seleccionar possibilitats 
 

Habilitats de conceptualització i anàlisi 

- Buscar semblances i diferències 
 

Habilitats de raonament 

- Buscar i donar raons 
 

Habilitats de comunicació, traducció i formulació 

- Improvisar 

- Traduir de l’oral a la plàstica o a la inversa 
 

Avaluació 
 

Per avaluar la posada en pràctica d’aquesta activitat cal que el docent utilitzi l’escala 

estimativa de l’annex 2 que fa referència a la sisena activitat i que els alumnes marquin una 

de les tres opcions de la graella de l’annex 3 per valorar quin grau d’imaginació han 

desenvolupat. 
 

 

 

 

Habilitats de pensament que es tracten en la proposta didàctica 

Partint de la classificació de les habilitats de pensament que s’ha exposat en el marc 

teòric, a les següents figures (4, 5, 6 i 7) s’han indicat totes les accions de cada 

habilitat que es poden desenvolupar amb les diferents activitats de la proposta 

didàctica. 
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Figura 4. Habilitats de recerca  
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Figura 5. Habilitats de conceptualització i anàlisi  
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Figura 6. Habilitats de raonament 
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Figura 7. Habilitats de comunicació, traducció i formulació 
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5.5. Recollida i anàlisi de dades 
 

5.5.1. Instruments de recollida de dades 

Aquest estudi com s’ha mencionat anteriorment conté dues parts ben diferenciades, i 

el mateix passa amb els instruments de recollida de dades, ja que n’hi ha uns que 

serveixen per avaluar el disseny de la proposta didàctica i uns altres que s’utilitzen 

per recollir les concepcions que tenen alguns docents i estudiants de magisteri sobre 

la temàtica de fer filosofia per a nens. 

 

Així, per una banda, els instruments que estan relacionats amb l’avaluació de la 

proposta didàctica són els següents: una escala estimativa pel docent i una graella 

pels infants. 

 

El primer instrument (annex 2) és una escala estimativa pel docent per valorar si els 

objectius de la proposta didàctica s’han assolit amb més profunditat o més 

superficialment. Per fer això, s’ha confeccionat una escala estimativa per a cada 

activitat. Aquestes escales s’organitzen en dues parts diferents. La primera part està 

formada per tres propòsits generals que són els mateixos per a totes les activitats, els 

quals són: si els infants s’imaginen diversos elements o situacions que els generen 

pensaments, si participen comunicant oralment les seves concepcions, i si expressen 
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les seves idees amb frases simples evitant respondre amb monosíl·labs. A més, en 

aquesta part també hi ha un espai per anotar el nombre de targetes que utilitzen els 

alumnes per saber de quina forma participen. La segona part és diferent en cada 

escala estimativa de les diverses activitats, ja que inclou una sèrie d’ítems relacionats 

amb les habilitats de pensament que es tracten i cal tenir en compte que a cada sessió 

es fan unes tasques i preguntes determinades que ajuden a potenciar unes habilitats 

de pensament concretes.  

 

El segon instrument (annex 3) és una graella pels infants per indicar el grau 

d'imaginació que desenvolupen a cada activitat. Aquesta graella és una eina molt 

simple amb què els mateixos nens han de marcar una de les tres imatges que hi ha, 

les quals tenen el següent significat: la primera imatge vol dir que no han imaginat cap 

element o situació, la segona representa que han imaginat pocs elements o 

situacions, i l’última significa que han imaginat moltes situacions o elements. Cal dir 

que les dades d’aquest instrument poden fer de suport a la valoració que el docent 

realitzi a l’escala estimativa amb relació a l’ítem de si els infants s’imaginen diversos 

elements o situacions que els generen pensaments. 

 

Per altra banda, els instruments que estan relacionats amb la diagnosi de les 

concepcions que mestres i estudiants de magisteri tenen sobre fer filosofia per a nens 

són dues enquestes, les quals es presenten en els següents paràgrafs. 

Primerament, hi ha l’instrument de l’annex 4 que consisteix en una enquesta 

adreçada a les mestres d’Educació Infantil de l’escola Aldric que consta de 8 

preguntes, les quals es poden dividir en tres parts diferents. La primera part la formen 

les tres primeres preguntes que estan relacionades amb les creences que aquestes 

mestres tenen sobre l’edat en què es pot fer filosofia. A la segona part hi ha dues 

preguntes sobre programes de filosofia per a nens. I la tercera part inclou les últimes 

tres preguntes de l’enquesta que tenen una mirada més pràctica i personal, ja que 

pregunten a les mestres quins recursos utilitzarien per fer filosofia i se’ls demana que 

exposin si sabrien fer una sessió de filosofia amb infants i si n’han fet mai alguna a 

l’escola. Per crear aquest instrument es va tenir en compte el que es volia aconseguir 

amb cadascuna de les parts i les preguntes que es van escollir per formar l’enquesta 

definitiva són les que s’expliquen a continuació. 
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La primera pregunta (“A quina edat recordeu que vau començar a fer filosofia?”) 

sol·licita que les professionals exposin quan va ser el primer cop que consideren que 

a nivell personal van fer filosofia com a estudiants. La segona qüestió (“Personalment, 

a quina edat creieu que es pot començar a fer filosofia?”) demana que expressin l’edat 

que pensen que es pot iniciar el treball de filosofia independentment de la seva 

experiència personal. La tercera pregunta (“Creieu que hi ha un període més rellevant 

que algun altre per fer filosofia? Argumenteu-ho breument.”) té la intencionalitat de fer 

que concretin quin període o etapa educativa consideren idònia o més important per 

fer filosofia. La quarta qüestió (“Sabeu si hi ha algun programa per fer filosofia per a 

nens?”) serveix per copsar si aquestes mestres són coneixedores d’algun programa 

de filosofia per a nens. La cinquena pregunta (“Heu sentit a parlar de Filosofia 3/18?”) 

vol evidenciar si coneixen el programa de filosofia per a nens més important de 

Catalunya. La sisena qüestió (“Pensa i explica breument dos o tres recursos que 

podries utilitzar com a docent per fer filosofia amb nens.”) vol recollir els recursos que 

les mestres emprarien per fer activitats de filosofia i no només la citació d’aquests sinó 

també una breu explicació. La setena pregunta (“Series capaç de fer alguna sessió 

de filosofia a una aula d'Educació Infantil?”) pretén que cada docent reflexioni i valori 

si sabria dur a terme una sessió de filosofia a Educació Infantil. Per acabar, l’última 

qüestió (“Com a mestra a l'escola Aldric has posat en pràctica alguna activitat de 

filosofia per a nens?”) vol reflectir si han fet mai alguna activitat de filosofia a l’escola 

que actualment exerceixen la seva professió. 
 

Finalment, el darrer instrument (annex 5) és una enquesta adreçada a estudiants 

de magisteri d’Educació Infantil i del doble grau de mestre d’Infantil i Primària de la 

UdG. Aquesta enquesta té la mateixa intencionalitat que l’anterior, ja que amb ella es 

volen conèixer algunes idees generals que les persones tenen en relació amb la 

temàtica de fer filosofia per a nens, però en aquest cas el que canvia són els 

protagonistes de les respostes, ja que les preguntes van dirigides a un col·lectiu 

diferent, estudiants de magisteri. Les preguntes de què disposa aquesta enquesta són 

les mateixes que les que s’han descrit en l’anterior instrument, però hi ha una 

excepció, ja que s’ha suprimit l’última qüestió que sol·licita si han fet mai alguna 

activitat de filosofia a l’escola. Això és així, perquè s’ha considerat que aquest 
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col·lectiu encara són estudiants i no han tingut gaires oportunitats per posar en 

pràctica tasques de voluntat o interès propi a les aules on han estat. 

 

 

5.5.2. Formes d’anàlisi de les dades 

Les dades que s’han recollit en aquest estudi són les que provenen de les dues 

enquestes, i en aquest apartat s’exposa la forma en què s’han analitzat posteriorment 

per extreure’n uns resultats.  

 

Com s’ha detallat anteriorment, els dos tipus d’enquestes tenen les mateixes 

preguntes en comú, a excepció de la vuitena, i és per aquest fet que la majoria de 

dades tant d’un instrument com de l’altre s’han pogut analitzar i organitzar de la 

mateixa manera. Tanmateix, hi ha dues preguntes en concret, les quals es detallen 

més endavant, que s’han analitzat de forma diferent. A més, el nombre de participants 

de cada tipus d’enquesta també canvia, perquè per una banda s’ha pogut extreure 

dades d’un total d’11 mestres d’Educació Infantil de l’escola Aldric, i per altra s’han 

recopilat respostes provinents d’un total de 60 estudiants de magisteri d’Educació 

Infantil i del doble grau de mestre d’Infantil i Primària de la UdG. 

 

De la primera pregunta (“A quina edat recordeu que vau començar a fer filosofia?”) 

les respostes s’han agrupat en 4 ítems: 17 anys, 16 anys, 12 anys i sense resposta. 

Els resultats de la segona pregunta (“Personalment, a quina edat creieu que es pot 

començar a fer filosofia?”) es diferencien en sis categories, les quals són: des dels 0 

anys, a qualsevol edat, entre els 3 i 5 anys al 2n cicle d’Educació Infantil, entre els 5 i 

12 anys a Educació Primària, entre els 12 i 16 anys a l’ESO, a partir dels 18 anys a la 

universitat. A la tercera pregunta (“Creieu que hi ha un període més rellevant que 

algun altre per fer filosofia? Argumenteu-ho breument.”) les respostes són més 

variades entre elles, però s’han classificat en aquestes categories: a cicle superior de 

Primària, a l’ESO, no hi ha un període més rellevant, als 3 anys, sense resposta. La 

informació recollida de la quarta qüestió (“Sabeu si hi ha algun programa per fer 

filosofia per a nens?”) s’ha agrupat en tres respostes: sí, no, no ho sé. De la cinquena 

pregunta (“Heu sentit a parlar de Filosofia 3/18?”)  les dades s’han classificat altre cop 

en tres ítems: no; sí, però no sabria explicar-ne res o quasi res; sí i sabria explicar-ne 

algunes característiques. A la sisena qüestió (“Pensa i explica breument dos o tres 
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recursos que podries utilitzar com a docent per fer filosofia amb nens.”) es recullen 

respostes molt variades, les quals s’organitzen en aquestes 5 categories: contes, jocs, 

art, altres, sense resposta. La setena pregunta (“Series capaç de fer alguna sessió de 

filosofia a una aula d'Educació Infantil?”) conté 4 possibles respostes que són: no; sí; 

sí, però hauria de formar-me sobre aquest tema; no ho sé. Finalment, a l’última qüestió 

(“Com a mestra a l'escola Aldric has posat en pràctica alguna activitat de filosofia per 

a nens?”) les dades que es recopilen s’organitzen en 5 ítems: no; no, però m’agradaria 

poder-ho fer; sí, recentment; sí, però fa molts anys; constantment. 

 

Les dues preguntes que han tingut un tractament de la informació diferent de la que 

s’ha detallat a l’anterior paràgraf són la primera i la tercera.  En el cas de l’enquesta 

dels estudiants de magisteri, les dades de la primera pregunta (“A quina edat recordeu 

que vau començar a fer filosofia?”) s’han classificat en els següents 7 ítems:  17 anys, 

16 anys, 15 anys, 14 anys, 12 anys, 3 anys, mai. A la tercera pregunta també de 

l’enquesta dels estudiants (“Creieu que hi ha un període més rellevant que algun altre 

per fer filosofia? Argumenteu-ho breument.”) s’han recopilat moltes més respostes 

que les dels mestres; i aquestes s’han agrupat en 7 categories: cicle superior de 

Primària, ESO, no, Educació Infantil, batxillerat, quan hi hagi una certa maduresa i 

capacitat de raonament, sense resposta. 

 

 

 

6. RESULTATS 
 

6.1. Justificació de la proposta didàctica com a projecte d’innovació 

El primer objectiu principal de l’estudi és el de dissenyar una proposta didàctica de 

filosofia per a nens d’Educació Infantil a través de jocs, contes i art, cosa que s’ha 

desenvolupat mitjançant el disseny de l’apartat 5.4.3. Però, en relació amb els 

objectius concrets que estan vinculats amb la proposta didàctica cal mencionar que 

no s’han pogut validar perquè no s’ha tingut l’oportunitat de posar en pràctica les 

activitats dissenyades i no s’ha fet l’avaluació d’aquestes. Tanmateix, en aquest 

apartat es justifica la necessitat educativa que es vol atendre i millorar mitjançant 

aquesta proposta com a un projecte d’innovació. Aquesta necessitat parteix de la 

problemàtica actual de la formació filosòfica. 
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Sobre aquest conflicte, Londoño i Rojas-Devia (2020) defensen que actualment la 

filosofia hauria de tenir un paper fonamental, ja que estem en un món ple d’informació, 

però on pocs individus pensen, qüestionen i reflexionen el que fan. No obstant això, 

ressalten el que Bain (2006), Nussbaum (2013) i Unesco (2011) exposen dient que la 

desaparició de la filosofia a les aules ja és un fet present a diferents llocs del món. A 

més, Pullido (2018), citat també per Londoño i Rojas-Devia (2020), argumenta que la 

falta de les competències transversals que s’haurien d’assolir amb el treball de 

filosofia des de les aules fa que a la universitat apareguin estudiants amb serioses 

dificultats per definir, argumentar, formular hipòtesis, etc. 

 

Referent a les lleis d’educació, León (2011) indica que a Espanya amb la Llei Orgànica 

1/1990, del 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) van 

aparèixer canvis profunds en l’organització dels estudis de magisteri. Però, assenyala 

que aquests canvis en comptes d’oferir un esquema uniforme van donar “un marco 

amplio y ambiguo en el que, de hecho, cabía casi todo”.(p.97). A més, anteriorment 

amb el Real Decret 1497/1987 del 27 de novembre, s’havien establert les directrius 

generals comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i el 

mateix autor exposa que es van organitzar les assignatures a través dels crèdits 

acadèmics per diferenciar-les en: troncals, obligatòries, optatives, d’oferta específica, 

etc. I dins d’aquesta classificació la matèria de filosofia no es va incloure com una 

assignatura troncal en els plans d’estudi de mestre. Així, es va empitjorar la situació 

perquè la filosofia en molts casos va quedar reduïda com una assignatura optativa. 

Per aquest motiu, explica que “las materias filosóficas quedaron finalmente recogidas 

como otras tantas “opciones” en las diferentes especialidades: “Pensamiento crítico y 

educación”, “Filosofía para Niños”, “Educación en valores”, etc.” (p.99) En relació amb 

aquesta problemàtica també cal ressaltar el que s’exposa en el pròxim paràgraf. 
 

A. Molero resumía las contradicciones latentes en la realidad “interna” de los planes de 

estudio de los maestros: “Junto a la práctica eliminación de materias formativas 

tradicionales –Filosofía, Historia de la Educación, etc.- del eje troncal de las disciplinas 

obligatorias fijadas por el Ministerio, donde predominaban las psicológicas y didácticas, 

sólo quedaba el espacio reservado a la autonomía de cada Universidad para 

complementar un curriculum demasiado complejo. Por otro lado, pronto se advirtió que la 

pretendida especialidad a duras penas era compatible con la escasa duración de la 
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carrera. En la búsqueda de este difícil equilibrio ha transcurrido la última década sin que 

se llegaran a encontrar soluciones satisfactorias plenas”. (Molero 2000, citat per León 

2011, p.99)  

 

A part d’això, Nussbaum (2013), citat per Londoño i Rojas-Devia (2020), expressa que 

una de les causes que ha ocasionat la progressiva desaparició de la filosofia en el 

currículum escolar és la concepció mundial que transmet la idea que les arts i les 

humanitats són ornaments inútils, ja que aquells que defineixen les polítiques estatals 

donen prioritat a totes les assignatures que serveixen per esdevenir éssers 

competitius en el mercat global. Una altra causa molt important parteix de les 

transformacions que va impulsar la LOMCE, Llei Orgànica 8/2013, del 9 de desembre. 

Aquesta llei va voler millorar la qualitat educativa del sistema educatiu espanyol, però 

com Postigo (2018) explica no va aconseguir evitar el descendiment de la filosofia, 

perquè va retallar les matèries de filosofia obligatòries durant l’ESO i el Batxillerat 

passant de tenir-ne 4 a només una. D’aquesta forma, la situació ha quedat de la 

següent manera: 
 

La única asignatura de filosofía obligatoria y común que cursan los estudiantes de las 

enseñanzas medias en España es la Filosofía de primer curso. El resto de las asignaturas 

de ética y filosofía han pasado a ser optativas en el currículo básico nacional, lo que sólo 

podrá ser compensado por las Comunidades Autónomas y por los centros educativos 

dentro de sus competencias. En resumen, de cuatro asignaturas comunes y obligatorias 

de filosofía que se cursaban en España en la ESO y el Bachillerato antes de la reforma 

de 2013, la LOMCE ha mantenido sólo una, la Filosofía de primero. (Postigo, 2018, p.182) 

 

Per tots aquests motius, la imaginació i rigorositat del pensament crític han anat 

perdent presència en l’educació dels estudiants. Tot i això, Londoño i Rojas-Devia 

(2020) indiquen que actualment aquest declivi es podria solucionar gràcies als 

docents de filosofia i d’altres disciplines que presenten diferents formes de filosofar, 

les quals es poden implementar a les aules per formar persones més crítiques, 

avaluadores, autònomes, racionals i democràtiques. Però, això no significa que l’èxit 

de poder fer filosofia a les escoles decaigui només en els professors. Així, Lipman, 

Margaret i Oscanyan (1992) exposen que moltes vegades el problema pel qual no 

s’aconsegueix aquesta fita no resideix en què els professors en procés de formació 

no tinguin el potencial intel·lectual per ser docents eficaços de filosofia a les seves 
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aules; sinó que el problema és que els actuals programes de formació del professorat 

no aconsegueixen preparar-los adequadament. I per això destaquen que: “A no ser 

que el profesorado reciba una formación mediante los mismos planteamientos 

didácticos que se supone que van a tener que utilizar en sus propias aulas, su 

formación será un fracaso.” (Lipman, Margaret i Oscanyan, 1992,  p.120) 

 

En definitiva, es pot deduir clarament que hi ha una manca de formació en relació 

amb la temàtica de fer filosofia a les aules en tots els àmbits educatius des dels 

alumnes que comencen l’escolarització a edats molt primerenques fins aquells que 

arriben a la universitat i estudien un grau de magisteri. Per aquests motius, Lipman, 

Margaret i Oscanyan (2019) indiquen que durant les últimes dècades ha anat emergint 

la necessitat d’una reforma educativa. I defensen que si s’hagués de planificar de nou 

el procés educatiu, el principal objectiu que impulsarien seria fer un sistema educatiu 

d’un màxim valor intrínsec amb una gran significació, racionalitat i consistència 

metodològica. També ressalten que amb aquesta reforma podrien aconseguir lluitar 

contra el fet que molts infants es queixen que les classes són irrellevants i sense 

sentit. Això és així, perquè manifesten que els docents a través de diferents recursos 

com contes, jocs i discussions podrien donar als seus alumnes uns mitjans educatius 

plens de significació. És per això, que la proposta didàctica que es dissenya en aquest 

estudi utilitza aquests recursos i pretén ser un projecte d’innovació per implementar a 

Educació Infantil. 

 

 

 

 

6.2. Resultats dels dos tipus d’enquestes (mestres i estudiants) 
 

A través de les preguntes de les enquestes que van respondre un total de 71 

participants, s’han pogut recollir les concepcions que alguns mestres d’Educació 

Infantil i estudiants de magisteri de la UdG tenen en relació amb la temàtica central 

d’aquest estudi, fer filosofia per a nens. Aquestes concepcions són els resultats que 

es presenten en forma de gràfics en els següents subapartats. 
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Respostes de la primera pregunta 

La primera qüestió de l’enquesta (“A quina edat recordeu que vau començar a fer 

filosofia?”) està directament relacionada amb l’experiència personal de cada 

participant. Les respostes que tant les mestres com els estudiants van donar es troben 

representades en els gràfics 1 i 2, els quals, com s’ha mencionat anteriorment en la 

forma d’anàlisi, tenen una classificació diferent. 

 

Gràfic 1. Representació i classificació de les respostes que les mestres van 
donar a la primera pregunta de l'enquesta 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Gràfic 2. Representació i classificació de les respostes que els estudiants van 
donar a la primera pregunta de l'enquesta 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Respostes de la segona pregunta 

A través de la segona pregunta (“Personalment, a quina edat creieu que es pot 

començar a fer filosofia?”) s’han recollit diferents opinions sobre quina és l’edat idònia 

per introduir la filosofia i es poden veure de forma visual en els gràfics 3 i 4. 

 

Gràfic 3. Representació de la freqüència de respostes que els docents van 
donar a la segona pregunta de l'enquesta segons sis ítems 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Gràfic 4. Representació de la freqüència de respostes que els estudiants van 
donar a la segona pregunta de l'enquesta segons sis ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Respostes de la tercera pregunta 

La tercera qüestió (“Creieu que hi ha un període més rellevant que algun altre per fer 

filosofia? Argumenteu-ho breument.”) recull els resultats que a continuació es 

representen mitjançant els gràfics 5 i 6. Els dos diagrames tenen una classificació 

diferent, ja que en el cas dels estudiants s’han obtingut respostes més variades que 

s’han organitzat en un nombre major de categories respecte a la representació de les 

concepcions de les mestres. 

 

Gràfic 5. Representació i classificació de les respostes que les mestres van 
expressar a la tercera pregunta de l'enquesta 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Gràfic 6. Representació i classificació de les respostes que els estudiants van 
expressar a la tercera pregunta de l'enquesta 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Respostes de la quarta pregunta 

A partir de la quarta pregunta (“Sabeu si hi ha algun programa per fer filosofia per a 

nens?”) s’han extret els coneixements de les mestres i els estudiants que es presenten 

en els gràfics 7 i 8. 

 

Gràfic 7. Representació de la freqüència de respostes que els docents van 
donar a la quarta pregunta de l'enquesta amb relació a tres categories 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Gràfic 8. Representació de la freqüència de respostes que els estudiants van 
donar a la quarta pregunta de l'enquesta amb relació a tres categories 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Respostes de la cinquena pregunta 

Les respostes d’aquesta qüestió (“Heu sentit a parlar de Filosofia 3/18?”) es poden 

veure organitzades en els gràfics 9 i 10. Aquests resultats es poden relacionar 

fàcilment amb els de l’anterior pregunta, però cal tenir present que ara el que es busca 

és reunir la informació amb relació al coneixement que els dos col·lectius participants 

tenen sobre un projecte de filosofia per a nens en concret, Filosofia 3/18. 

 

Gràfic 9. Representació de la freqüència de respostes que els docents van 
expressar a la cinquena pregunta de l'enquesta amb relació a tres categories 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Gràfic 10. Representació de la freqüència de respostes que els estudiants van 
expressar a la cinquena pregunta de l'enquesta amb relació a tres categories 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Respostes de la sisena pregunta 

La sisena pregunta (“Pensa i explica breument dos o tres recursos que podries utilitzar 

com a docent per fer filosofia amb nens.”) reuneix diferents dades possibles, les quals 

s’han agrupat i classificat en els gràfics 11 i 12. S’ha de tenir en compte que cada 

participant havia d’anotar més d’un recurs, per això en la representació dels resultats 

dels següents gràfics, el nombre de respostes és més elevat que el nombre de 

mestres i estudiants. 

 

Gràfic 11. Representació i classificació de les respostes que les mestres van 
transmetre a la sisena pregunta de l'enquesta 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Gràfic 12. Representació i classificació de les respostes que els estudiants 
van transmetre a la sisena pregunta de l'enquesta 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Respostes de la setena pregunta 

La informació recopilada de la setena pregunta (“Series capaç de fer alguna sessió 

de filosofia a una aula d'Educació Infantil?”) es detalla en els gràfics 13 i 14. Aquestes 

dades ajuden a veure quines concepcions tenen els participants sobre la seva 

capacitat professional en relació amb la temàtica central de l’estudi, fer FpN.  

 

Gràfic 13. Diagrama de sectors que mostra les respostes organitzades en 4 
categories que les mestres van donar a la setena pregunta de l'enquesta  

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Gràfic 14. Diagrama de sectors que mostra les respostes organitzades en 4 
categories que els estudiants van donar a la setena pregunta de l'enquesta 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Respostes de la vuitena pregunta 

Finalment, les respostes que el professorat va transmetre a l’última pregunta (“Com a 

mestra a l'escola Aldric has posat en pràctica alguna activitat de filosofia per a nens?”) 

es presenten en el gràfic 15 i parteixen del context concret d’aquest treball. 

 

Gràfic 15. Representació gràfica de les respostes que les mestres van donar a 
la vuitena pregunta de l'enquesta 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

1

Com a mestra a l'escola Aldric has posat en pràctica 
alguna activitat de filosofia per a nens?

No No, però m'agradaria fer-ho

Sí, recentment Sí, però fa anys

Constantment



Jordina Dilmer Perujo  

Fer filosofia a Educació Infantil 

51 
 

7. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

7.1. Interpretació dels resultats 

Mitjançant els resultats presentats anteriorment es pot demostrar que s’han assolit 

dos objectius principals d’aquest estudi, els quals són: conèixer algunes de les 

concepcions sobre fer filosofia per a nens que tenen les mestres d’Educació Infantil 

de l’Aldric, i descobrir també les concepcions d’alguns estudiants de magisteri 

d’Educació Infantil i del doble grau de mestre d’Infantil i Primària de la UdG sobre la 

mateixa temàtica. Això és així, perquè a través de les respostes de les enquestes 

s’han recollit algunes idees bàsiques que tenen aquests dos col·lectius, les quals 

s’exposen a continuació. 

 

Pel que fa a les respostes de la primera pregunta relacionada amb les edats que els 

participants recorden que van començar a fer filosofia es pot veure clarament amb els 

gràfics 1 i 2 que la majoria ha expressat que ho va fer al voltant dels 16 anys, ja que 

així ho han indicat 8 mestres, que correspon al valor del 72,7% de la mostra, i 34 

estudiants que és igual al 56,7%. D’aquesta forma, es pot interpretar que molts han 

tingut una introducció a la filosofia tardana, ja que no ho han desenvolupat durant la 

seva infància, sinó més cap a l’adolescència. 

 

En canvi, amb la segona pregunta de l’enquesta sobre quina edat creuen que es pot 

començar a introduir la filosofia s’ha recollit una varietat més àmplia de respostes. Els 

gràfics 3 i 4 mostren que hi ha dues franges d’edat que més participants coincideixen 

que s’ha de començar a fer filosofia. Aquestes dues són: l’etapa d’Educació Infantil 

dels 3 als 5 anys i l’etapa d’Educació Primària entre els 5 i 12 anys. Cal destacar, que 

les concepcions dels estudiants i les del professorat són lleugerament diferents, ja 

que en el cas de les mestres l’opció que té una freqüència més alta és la de la franja 

d’Educació Infantil, la qual ha estat expressada pel 55% dels participants; mentre que 

en el cas dels estudiants de magisteri la resposta més indicada ha estat la de la franja 

d’Educació Primària amb un valor del 45%. Amb això, generalment les concepcions 

que els dos col·lectius tenen indiquen que la filosofia es pot començar a tractar des 

de la infància. 
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Una altra informació relacionada amb les anteriors, prové de les dades recopilades 

de la tercera pregunta que qüestiona si hi ha algun període més rellevant per fer 

filosofia que la resta. Les respostes han sigut també molt variades, però amb els 

gràfics 5 i 6 s’evidencia que la concepció que més mestres i estudiants defensen és 

que no hi ha cap període més important, la qual cosa deixa interpretar que la majoria 

pensa que no hi ha una edat idònia per fer filosofia, sinó que es pot tractar al llarg de 

la vida. 

 

En relació amb els programes de filosofia per a nens, cal remarcar que els resultats 

de la quarta pregunta de l’enquesta dels dos col·lectius són molt diferents entre si. 

Com es pot observar en el gràfic 7 la majoria de les mestres de l’Aldric saben que hi 

ha algun programa de FpN, però amb el gràfic 8 s’evidencia que només un 6,7% de 

la mostra dels estudiants en coneixen algun. També cal destacar que més del 75% 

dels estudiants han contestat la pregunta amb l’ítem de “no ho sé”. Així doncs, es pot 

interpretar que les docents tenen unes bones nocions de programes de FpN, mentre 

que es nota una falta rellevant de coneixement sobre aquest aspecte per part dels 

estudiants de magisteri. 

 

Referent a la cinquena pregunta, els gràfics 9 i 10 també ensenyen una certa 

contrarietat entre els dos col·lectius, ja que el primer diagrama assenyala que 7 

mestres sí que han sentit a parlar del projecte Filosofia 3/18, és a dir més de dos 

terços del professorat. Però en el gràfic 10 es veu com només 11 universitaris n’han 

sentit a parlar, el qual correspon a menys d’un terç. A més, en relació amb la 

profunditat en què en són coneixedors cal ressaltar que el 36% del professorat ha 

indicat que és capaç de poder explicar algunes característiques del projecte, mentre 

que en el cas dels estudiants aquesta xifra correspon només a un 8% de la mostra. 

Amb això es pot tornar a interpretar que el grup dels estudiants presenta unes 

concepcions vagues o massa superficials en oposició a les de les mestres de l’Aldric.    

 

Un altre aspecte important són els resultats de la sisena pregunta que qüestionen als 

participants quins recursos utilitzarien per fer FpN. Amb els gràfics 11 i 12 es pot veure 

que la tipologia de recursos que ha expressat més persones és la dels contes, perquè 

és la resposta que té una freqüència més alta, ja que l’han indicada 7 mestres i 18 

estudiants. En aquest últim cas, cal tenir en compte que molts universitaris no han 
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respost aquesta pregunta, en concret un total de 22 persones no han expressat cap 

recurs, la qual cosa pot indicar que aquest grup presenta una altra mancança de 

sabers. 

 

A través de la setena pregunta s’ha reunit informació relacionada amb la capacitat 

professional dels participants en el cas que haguessin de fer una sessió de filosofia, 

perquè se’ls qüestiona si serien capaços de fer-ne una a una aula d’Educació Infantil. 

Les dades dels gràfics 13 i 14 evidencien que la concepció més expressada pels dos 

col·lectius, amb un 73% dels docents i un 64% dels estudiants, és la que transmet 

que sí que serien capaços, però haurien de formar-se. Tanmateix, cal assenyalar que 

un 13% dels estudiants ha indicat que no seria capaç de fer-ho i un 18% que no ho 

sap, mentre que no hi ha hagut cap mestra que expressés aquestes dues opinions. 

Així doncs, aquí també s’evidencia una certa contrarietat entre els dos grups 

ressaltant que les concepcions que expressen les mestres són més positives que la 

dels estudiants, tot i que també indiquen que necessitarien formació. 

 

Finalment, amb les respostes de la darrera pregunta, les quals es representen en el 

gràfic 15, es pot veure que la majoria de mestres d’Educació Infantil de l’Aldric, 

concretament un 54,5%, no ha posat mai en pràctica cap activitat de FpN, però que 

els hi agradaria poder-ho fer. Amb això, s’evidencia que hi ha una falta d’activitats 

sobre aquesta temàtica a les aules d’Educació Infantil d’aquest centre. 

 

En definitiva, amb aquestes informacions s’ha pogut recollir les concepcions generals 

que els participants de les enquestes tenen, les quals són força compartides pels dos 

grups, però alhora en alguns aspectes en concret hi ha diferències notables. Per una 

banda, la gran majoria dels dos col·lectius coincideixen que encara que ells 

personalment hagin tingut una introducció a la filosofia tardana (a partir de 

l’adolescència) es pot començar a introduir-la des de la infància. A més, tenen la 

concepció que no hi ha cap període més rellevant per fer filosofia, és a dir que es pot 

fer sempre i en qualsevol moment del llarg de la vida. Per altra banda, cal destacar 

que les concepcions de les mestres de l’Aldric són més positives o fonamentades que 

les dels estudiants perquè indiquen un millor coneixement sobre la temàtica de FpN. 

Això és així, ja que dins de les diferències entre els dos col·lectius cal remarcar que 

més de la meitat de les mestres són coneixedores d’algun programa de FpN i han 
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sentit a parlar del programa concret Filosofia 3/18, mentre que aquestes concepcions 

no arriben a compartir-les ni un terç dels estudiants. La gran part dels universitaris 

tenen unes concepcions superficials d’aquesta temàtica, i fins i tot es pot interpretar-

ho com a una greu manca de coneixements o sabers sobre això, perquè molts 

responen amb la categoria “no ho sé” o bé no donen resposta a alguna pregunta.  

 

Com a conclusió es pot dir que les concepcions dels estudiants mostren una 

mancança àmplia i profunda de coneixements i habilitats per fer FpN a les aules, 

mentre que les mestres presenten unes concepcions més enriquidores i positives, ja 

que per exemple coneixen més recursos i programes. Tot i això, les docents d’aquest 

centre també expressen que necessitarien més formació sobre aquest àmbit. Per tant, 

aquests resultats mostren que cal una formació filosòfica més rellevant i eficaç per 

poder aconseguir que es comenci a fer filosofia des de ben petits, és a dir que es 

pugui fer el que es coneix com a filosofia per a nens. 

 

7.2. Implicacions ètiques del treball 

Aquest estudi ha estat possible gràcies a la participació dels dos col·lectius 

mencionats prèviament per fer les enquestes. Això és així, perquè per una banda s’ha 

pogut extreure informació d’un total d’11 mestres d’Educació Infantil de l’escola Aldric 

de Cassà de la Selva, entre les quals hi ha 6 mestres tutores, 2 de suport i 3 

especialistes. I per altra banda, també han participat un total de 60 estudiants de la 

Universitat de Girona, entre els quals es troben universitaris de l’últim curs del doble 

grau de mestre d’Educació Infantil i Primària, del tercer curs també del doble grau, i 

del tercer curs del grau de mestre d’Educació Infantil. Aquestes persones han sigut 

coneixedores en tot moment que l’objectiu final era recollir informació sobre les 

concepcions que en general es tenen sobre fer FpN, per tal de fer una investigació 

(treball final de grau) sobre això. D’aquesta forma, tots els participants han escollit 

voluntàriament contestar les diferents preguntes de les enquestes essent lliures de 

respondre o no. A més, també es donava més llibertat en deixar que les poguessin 

respondre de forma anònima. 

 

Respecte als infants cal tenir en compte que si s’hagués dut a terme el projecte 

d’innovació a dins d’una aula, caldria tenir en consideració les característiques i 

necessitats del grup com al mateix temps s’hauria de fomentar un ambient de 
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confiança i seguretat. Amb les diferents activitats de la proposta didàctica s’ha de ser 

el màxim de respectuós possible davant les diferents idees que els infants poden 

expressar, fent una intervenció on cadascú se senti lliure de poder creure en diferents 

pensaments i animant-los a desenvolupar diverses habilitats de pensament. És a dir, 

s’ha d’intentar promoure la diversitat tant d’accions (imaginar, endevinar, relacionar, 

argumentar, contrastar, narrar) com de pensaments i idees. Tanmateix, s’ha d’anar 

molt amb compte amb el fet de voler manipular les creences dels infants, ja que es 

pot fer-los dubtar del que creuen o fer-los canviar de pensaments, cosa que els pot 

portar a sentir-se insegurs d’ells mateixos i desenvolupar una disminució de la seva 

participació en les activitats. D’aquesta forma, s’ha de ser conscient de totes aquestes 

implicacions ètiques i fer una bona intervenció que potenciï seguretat i faci que els 

alumnes generin diferents pensaments sense coaccionar-los. 

 
 

7.3. Limitacions del treball i propostes de millora per a futures recerques 
 

Com s’ha presentat en els resultats, el primer objectiu principal del present treball és 

dissenyar una proposta didàctica de filosofia per a nens, la qual cosa s’ha realitzat 

però no s’ha pogut posar en pràctica. Una proposta de millora és que el projecte 

dissenyat s’implementi a una aula de P4 o P5 de l’Aldric o bé en algun altre context 

semblant a aquest. Amb la posada en pràctica es podria evidenciar a través de l’ús 

dels instruments d’avaluació si els objectius concrets que es volen aconseguir amb 

aquest projecte s’assoleixen o no. Per tant, això ha estat una limitació del treball, tot i 

que sí que s’han pogut desenvolupar de forma satisfactòria els altres dos objectius 

generals que perseguien conèixer les concepcions de mestres i estudiants sobre fer 

filosofia per a nens. 

 

Un altre aspecte a tenir en compte és que per portar el disseny a dins d’una aula real, 

caldria adequar-se molt a les característiques i necessitats dels nens i nenes que hi 

formen part, ja que a través d’aquestes el docent hauria d’ajustar la seva actuació 

d’una certa manera. Per això, potser s’hauria de proposar fer una activitat prèvia a 

l’inici del projecte la qual estigués enfocada a parlar i anticipar als alumnes de quina 

manera es duran a terme les activitats de la proposta didàctica. En aquest moment, 

es podrien consensuar unes indicacions metodològiques o normes bàsiques entre 

l’adult i els mateixos alumnes per tal d’intentar fomentar un bon funcionament de les 

diferents sessions. 
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Així, per a futures recerques relacionades amb la que s’ha realitzat en aquest estudi, 

caldria aplicar totes les activitats dissenyades dins d’una aula i utilitzar els instruments 

d’avaluació per concloure i evidenciar si el que es pretenia fer s’ha complert de forma 

satisfactòria o no. A més, després de la posada en pràctica, mitjançant les dades dels 

instruments es podria iniciar un procés de reflexió i ajustament real de les necessitats 

o dificultats que hi hagués hagut. D’aquesta forma, el projecte se sotmetria a una 

avaluació, amb la qual es podria millorar el mateix projecte en si. 

 

 

7.4. Conclusions com a reflexió de l’estudi realitzat 

A nivell personal, aquest estudi m’ha fet adonar que per aconseguir la fita que la 

majoria dels autors citats en aquest treball defensen, és essencial tenir en compte 

prèviament dos aspectes claus: la visió que es té dels infants i la metodologia que 

s’empra. D’aquesta forma, en primer lloc, tots els docents haurien de compartir la visió 

que els nens i nenes són persones que poden aprendre i fins i tot ensenyar noves 

maneres de pensar als adults, ja que alhora se’ls ha de permetre que utilitzin diferents 

estratègies de pensament com per exemple amb el desenvolupament de les diverses 

habilitats de pensament (observar, buscar raons, endevinar, raonar condicionalment, 

imaginar, establir relacions de causa i efecte, etc.). En segon lloc, els mestres també 

haurien de tenir present quina metodologia es vol utilitzar per fer filosofia a les aules, 

perquè com Corcelles i Pujadas (2012) exposen en el marc teòric, no és el mateix 

estimular la filosofia com a un saber que com a una activitat.  

 

Malauradament, amb els resultats d’aquest treball es pot veure com encara hi ha una 

certa mancança de coneixements bàsics sobre fer filosofia entre els estudiants de 

magisteri i algunes mestres d’Educació Infantil. A més, com a conseqüència, la falta 

d’ensenyament i aprenentatge d’estratègies per a pensar d’una forma més curiosa i 

autònoma també afecta negativament als alumnes més petits. Molts autors 

assenyalen aquesta absència amb diferents arguments sobre la societat actual, com 

per exemple el següent: 
 

 

Vivim en un món en què cada vegada és més difícil percebre el perfil del bell i el lleig, de 

l’essencial i el superflu. I per si no fos prou, aquest món encoratja com a valors el fàcil, el 

ràpid, el superficial i el mediocre enfront del difícil, el lent, el profund i l’excel·lent. El nostre 
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món és cada vegada més ric en planificació, organització i tecnificació i, al mateix temps, 

cada vegada més pobre de pensament. (Fernández, 2015, p.146) 

 

Tanmateix, com Campillo (2015) exposa en el marc teòric, avui, al segle XXI, la 

filosofia és interpel·lada i obligada a repensar-se de nou davant dels molts 

desafiaments que li planteja una societat global cada cop més accelerada, diversa i 

incerta. La UNESCO (2011) comença a destacar aquests canvis en l’ensenyament de 

la filosofia en alguns països com França, Noruega o Austràlia on els docents aposten 

per una pràctica innovadora introduint la filosofia dins les seves aules. Així, la reforma 

que Lipman, Margaret i Oscanyan (2019) defensen ja s’està desenvolupant i Tesouro 

(2005) argumenta el següent:  
 

Cada vez se observa más la necesidad de que los procesos de la educación se tienen 

que orientar a fomentar habilidades de pensamiento en el alumnado, es decir, a aprender 

a pensar por él mismo, y no tanto a acumular conocimientos. (Tesouro, 2005, p .136) 

 

Tal com s’indica a la metodologia d’aquest treball, fer filosofia amb infants no ha de 

ser una tasca artificial i dificultosa, ja que es pot aconseguir a través de l’ús d’elements 

que s’empren diàriament a les aules. Així, no s’han de crear nous materials o recursos 

ni tampoc cal dissenyar i programar activitats fatigoses i confuses, sinó que 

simplement a través d’un joc, un conte o una obra d’art i amb la formulació de 

preguntes obertes i creatives es pot fer una sessió de filosofia per a nens. 

 

D’aquesta forma, considero que el canvi en la formació filosòfica actual comença a 

desenvolupar-se i estendre’s arreu del món, i amb els projectes d’innovació o treballs 

d’investigació que es realitzen, com aquest estudi, es pot ajudar a impulsar millores 

en la qualitat de l’ensenyament.  

 

Per concloure, com a futura mestra ressalto que si amb l’educació del segle XXI es 

volen formar futurs ciutadans democràtics, lliures i crítics, cal que els docents 

ensenyem a pensar als infants des de petits. Per això, ens hauríem de plantejar la 

següent qüestió: “Si considerem que fer filosofia amb infants i joves és èticament 

desitjable, políticament fonamentat en els drets i psicològicament possible, què 

esperem?”. (De Puig, 2012, p.226) 
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9. ANNEXOS 

ANNEX 1: Targetes pels infants per valorar el seu grau de participació i 

comunicació a cada sessió 

 

 

 

  

 
 

  

    Intervenció curta          Intervenció llarga 

(explicar una cosa curta)           (explicar una cosa llarga ) 
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ANNEX 2: Escala estimativa per valorar l’assoliment dels objectius de 

cada activitat per part de l’adult   

ACTIVITAT 1 Gens Poc Una 
mica 

Força Molt Observacions 

Els infants s’imaginen 

elements o situacions 

diverses que els 

generen pensaments? 

      

Els alumnes participen 

expressant oralment  

les seves concepcions? 

     Quantes targetes s’han 

utilitzat?  

Núm. targetes llargues: 

Núm. targetes curtes: 

 

Cada nen quantes en 

té? 

 

 

Hi ha algun nen que no 

en té cap? 

Els nens i les nenes 

expressen les seves 

idees amb frases 

simples evitant 

respondre amb 

monosíl·labs? 

     

S’han promogut les següents habilitats de pensament? 

Habilitats de recerca 

(observar) 

      

Habilitats de recerca 

(imaginar) 

      

Habilitats de 

conceptualització i 

anàlisi (exemples i 

contraexemples) 

      

Habilitats de raonament 

(raonar 

condicionalment) 

      

Habilitats de raonament 

(relacions de causa i 

efecte) 

      

Habilitats de 

comunicació, traducció i 

formulació (resumir) 
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ACTIVITAT 2 Gens Poc Una 
mica 

Força Molt Observacions 

Els infants s’imaginen 

elements o situacions 

diverses que els generen 

pensaments? 

      

Els alumnes participen 

expressant oralment  les 

seves concepcions? 

     Quantes targetes 

s’han utilitzat?  

Núm. targetes 

llargues: 

Núm. targetes curtes: 

 

Cada nen quantes 

en té? 

 

 

 

 

Hi ha algun nen que 

no en té cap? 

Els nens i les nenes 

expressen les seves idees 

amb frases simples evitant 

respondre amb 

monosíl·labs? 

     

S’han promogut les següents habilitats de pensament? 

Habilitats de recerca 

(buscar alternatives) 

      

Habilitats de recerca 

(anticipar conseqüències) 

      

Habilitats de recerca 

(imaginar) 

      

Habilitats de 

conceptualització i anàlisi 

(exemples i 

contraexemples) 

      

Habilitats de 

conceptualització i anàlisi 

(semblances i diferències) 

      

Habilitats de raonament 

(raonar condicionalment) 

      

Habilitats de raonament 

(relacions de causa i 

efecte) 
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ACTIVITAT 3 Gens Poc Una 
mica 

Força Molt Observacions 

Els infants 

s’imaginen 

elements o 

situacions diverses 

que els generen 

pensaments? 

      

Els alumnes 

participen 

expressant oralment  

les seves 

concepcions? 

     Quantes targetes 

s’han utilitzat?  

Núm. targetes llargues: 

Núm. targetes curtes: 

 

Cada nen quantes en 

té? 

 

 

 

Hi ha algun nen que no 

en té cap? 

Els nens i les nenes 

expressen les seves 

idees amb frases 

simples evitant 

respondre amb 

monosíl·labs? 

     

S’han promogut les següents habilitats de pensament? 

Habilitats de recerca 

(endevinar) 

      

Habilitats de 

conceptualització i 

anàlisi (semblances i 

diferències) 

      

Habilitats de 

conceptualització i 

anàlisi (comparar i 

contrastar) 

      

Habilitats de 

raonament (buscar i 

donar raons) 
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ACTIVITAT 4 Gens Poc Una 
mica 

Força Molt Observacions 

Els infants 

s’imaginen 

elements o 

situacions diverses 

que els generen 

pensaments? 

      

Els alumnes 

participen 

expressant oralment  

les seves 

concepcions? 

     Quantes targetes s’han 

utilitzat?  

Núm. targetes llargues: 

Núm. targetes curtes: 

 

Cada nen quantes en 

té? 

 

 

 

 

Hi ha algun nen que no 

en té cap? 

Els nens i les nenes 

expressen les seves 

idees amb frases 

simples evitant 

respondre amb 

monosíl·labs? 

     

S’han promogut les següents habilitats de pensament? 

Habilitats de recerca 

(esbrinar) 

      

Habilitats de recerca 

(observar) 

      

Habilitats de 

conceptualització i 

anàlisi (semblances i 

diferències) 

      

Habilitats de 

conceptualització i 

anàlisi (comparar i 

contrastar) 

      

Habilitats de 

raonament (buscar i 

donar raons) 

      

 

 

 
 



Jordina Dilmer Perujo  

Fer filosofia a Educació Infantil 

67 
 

ACTIVITAT 5 Gens Poc Una 
mica 

Força Molt Observacions 

Els infants s’imaginen 
elements o situacions 
diverses que els generen 
pensaments? 

      

Els alumnes participen 
expressant oralment  les 
seves concepcions? 

     Quantes targetes 
s’han utilitzat?  
Núm. targetes 
llargues: 
Núm. targetes curtes: 
 

Cada nen quantes en 
té? 
 
 
Hi ha algun nen que 
no en té cap? 

Els nens i les nenes 

expressen les seves idees 

amb frases simples evitant 

respondre amb 

monosíl·labs? 

     

S’han promogut les següents habilitats de pensament? 

Habilitats de recerca 
(formular hipòtesis) 

      

Habilitats de recerca 
(observar) 

      

Habilitats de recerca 
(imaginar) 

      

Habilitats de 
conceptualització i anàlisi 
(comparar i contrastar) 

      

Habilitats de raonament 
(relacions entre les parts i el 
tot) 

      

Habilitats de comunicació, 
traducció i formulació 
(explicar) 

      

Habilitats de comunicació, 
traducció i formulació 
(interpretar) 

      

Habilitats de comunicació, 
traducció i formulació 
(improvisar) 

      

Habilitats de comunicació, 
traducció i formulació 
(traduir de la plàstica a l’oral) 
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ACTIVITAT 6 Gens Poc Una 
mica 

Força Molt Observacions 

Els infants s’imaginen 

elements o situacions 

diverses que els 

generen pensaments? 

      

Els alumnes participen 

expressant oralment  les 

seves concepcions? 

     Quantes targetes 

s’han utilitzat?  

Núm. targetes 

llargues: 

Núm. targetes curtes: 

 

Cada nen quantes 

en té? 

 

 

Hi ha algun nen que 

no en té cap? 

Els nens i les nenes 

expressen les seves 

idees amb frases 

simples evitant 

respondre amb 

monosíl·labs? 

     

S’han promogut les següents habilitats de pensament? 

Habilitats de recerca 

(observar) 

      

Habilitats de recerca 

(seleccionar 

possibilitats) 

      

Habilitats de 

conceptualització i 

anàlisi (semblances i 

diferències) 

      

Habilitats de raonament 

(buscar i donar raons) 

      

Habilitats de 

comunicació, traducció i 

formulació (improvisar) 

      

Habilitats de 

comunicació, traducció i 

formulació (traduir de la 

plàstica a l’oral) 
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ANNEX 3: Graella pels infants per indicar el grau d'imaginació que han 

desenvolupat a cada sessió 

 

 

 

 
 
 

NO 

 

 
 

 

POC 
 

MOLT 
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ANNEX 4: Enquesta adreçada a les mestres d’Educació Infantil de l’Aldric 
 

A quina edat recordeu que vau començar a fer filosofia? 

 

Personalment, a quina edat creieu que es pot començar a fer filosofia? 

 Entre 5 i 12 anys a Educació Primària   Entre 12 i 16 anys a l'ESO 

 A partir dels 18 anys a la universitat   A qualsevol edat 

 Entre els 3 i 5 anys a Educació Infantil    

 Des dels 0 anys 

 

Creieu que hi ha un període més rellevant que algun altre per fer filosofia? Argumenteu-

ho breument. 

 

 

Sabeu si hi ha algun programa per fer filosofia per a nens?  

 Sí      No      No ho sé      

 

 
 

Heu sentit a parlar de Filosofia 3/18?  

 No   Sí, però no sabria explicar-ne res o quasi res 

 Sí i sabria explicar-ne algunes característiques 

 

Pensa i explica breument dos o tres recursos que podries utilitzar com a docent per fer 

filosofia amb nens. 

 

 

 

Series capaç de fer alguna sessió de filosofia a una aula d'Educació Infantil?  

 No    Sí, però hauria de formar-me més sobre aquest tema        Sí     No ho sé 

 

Com a mestra a l'escola Aldric has posat en pràctica alguna activitat de filosofia per a 

nens?   

 No   No, però m'agradaria poder-ho fer    Sí, recentment  Sí, però fa molts anys. 
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ANNEX 5: Enquesta adreçada a estudiants de magisteri d’Educació 

Infantil i del doble grau d’Infantil i Primària de la UdG 
 

A quina edat recordeu que vau començar a fer filosofia? 

 

Personalment, a quina edat creieu que es pot començar a fer filosofia? 

 Entre 5 i 12 anys a Educació Primària   Entre 12 i 16 anys a l'ESO 

 A partir dels 18 anys a la universitat   A qualsevol edat 

 Entre els 3 i 5 anys a Educació Infantil    

 Des dels 0 anys 

 

Creieu que hi ha un període més rellevant que algun altre per fer filosofia? Argumenteu-

ho breument. 

 

 

Sabeu si hi ha algun programa per fer filosofia per a nens?  

 Sí      No      No ho sé      

 

 
 

Heu sentit a parlar de Filosofia 3/18?  

 No   Sí, però no sabria explicar-ne res o quasi res 

 Sí i sabria explicar-ne algunes característiques 

 

Pensa i explica breument dos o tres recursos que podries utilitzar com a docent per fer 

filosofia amb nens. 

 

 

 

 

Series capaç de fer alguna sessió de filosofia a una aula d'Educació Infantil?  

 No    Sí, però hauria de formar-me més sobre aquest tema        Sí     No ho sé 

 


