
* Si el nombre d’alumnat preinscrito en el cicle no 

supera el mínim establit, la Seu Universitària de La 

Marina pot resoldre la no celebració del mateix. 

Educadors, treballadors socials i 

professionals que treballen amb escolars; 

ciutadania en general. 

Destinataris 

Activitat gratuïta. 

Obligatori realitzar la preinscripció emplenant 

el següent formulari: 

http://www.universidadpermanente.com/
encuestasUpua/index.php/568679/lang-ca-
valencia 

En uns dies recbrà un e-mail confirmant la seua 
preinscripció al cicle. 

Criteris d’admissió 

 Les sessions començaran a les 19,30 hores 

 Seu Universitària de La Marina 

C/Pusíssima, 57-59 

03720 - Benissa (Alacant) 

Horari i Lloc de desenvolupament 

 Alberto Plaza Salán 

 Psicòleg del COPCV 

 Col·laborador Docent UPUA 

 Membre ASOGEROMED 

 Ángela Relucio Ojeda 

 Psicòloga 

 Màster en psicología clínica, legal i 
 forense 

Professorat 

C/ Puríssima, 57-59 
03720 Benissa (Alacant) 
Tel.: (+34) 96 573 3562 
seu.benissa@ua.es 
http://web.ua.es/seus/lamarina/ 
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La psicologia i el cinema han coincidisc cro-

nològicament. El cinema,  va començar amb 

els germans Lumier en 1895 i la Psicologia, 

inici la seua marxa en el laboratori 

de Wilhelm Wundt en 1879. Tots dos camps 

han experimentat grans canvis  i s'han anat 

relacionant per diferents motius. El cinema 

ha utilitzat temes propis de la psicologia, a 

causa de l'interès que aquests desperten en 

el públic i la Psicologia, ha utilitzat el 

cinema com a vehicle per a divulgar, sensi-

bilitzar i acostar temes psicològics a la 

població general.  

Presentació 

Amb aquest cicle de Conferència-Taller es 

pretén ampliar coneixements de temes psi-

cològics, de forma activa i participativa, 

recolzant-nos en una selecció de fragments 

de pel·lícules que els tracten. S'analitzaren 

i explicaren situacions, reaccions emocio-

nals i comportaments dels actors des d'una 

perspectiva psicològica.  

Objectius 

Versarà sobretot el que envolta la violència 

de gènere, incidint i analitzant el cicle de la 

violència, i les persones que ho provoquen i 

les víctimes que ho pateixen. 

Violència de gènere 

S'abordarà la diversitat funcional, la depen-

dència, la normalització, la integració, i el 

paper de la família en aquest tema. 

Diversitat Funcional (Discapacitat) 

Psicopatología, es tractarà el tema del Tras-

torn Obsessiu Compulsiu TOC. Aquest tras-

torn té com a símptoma principal l'ansietat, 

parlarem de com es genera, ho manté i com 

és la línia terapèutica que s'utilitza. A més 

parlarem sobre la repercussió del mateix en 

les diferents àrees de funcionament de l'indi-

vidu en la vida quotidiana. 

D'igual manera, parlarem de l'ansietat com a 

símptoma comú a altres diagnòstics com a 

fòbies, agorofobia, postraumàtic...  

Trastorn d’Ansietat (TOC) 

La fustigació escolar, maltractament escolar 

o en anglès bullying, s'ha revelat en les últi-

mes dècades com un dels problemes essen-

cials entre els xiquets i xiquetes en procés 

d'entrada en l'adolescència. Aquesta forma 

de maltractament psicològic, verbal o físic 

produït entre escolars de forma reiterada al 

llarg d'un temps determinat tant en l'aula, 

com a través de les xarxes socials 

(ciberacoso), requereix d'una intervenció si-

multània sobre factors individuals, familiars i 

socioculturals, per a la seua prevenció.  

Assetjament escolar 6 Març 

22 Març 

17 Abril 

17 Maig 

Es realitzarà una part introductòria amb con-

tinguts teòrics i conceptes bàsics. Per a la 

sessió pràctica amb caràcter formatiu es re-

correrà a materials específics i al visionat 

d'una sèrie de fragments seleccionats de do-

cuments cinematogràfics de diverses èpo-

ques que il·lustren 

sobre cadascun dels 

temes psicològics a 

abordar.  

Metodologia i eines 


