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II Congrés de Cinema i Educació 
Posar fre al bullying, respectar a les persones 

 

Benvolguts amics: 

L’Associació CinemaNet, entitat sense finalitat de lucre dedicada a la promoció de valors 

humans, socials, cívics, familiars i educatius en el cinema i a través del cinema, organitza el II 

Congrés de Cinema i Educació, sota el lema Posar el fre al bullying, respectar a les persones. Hi 

pot participar tothom qui vulgui, i estem convençuts que a moltes persones del món de la 

Psicologia o del Dret els interessarà, però de forma molt especials als professors de Primària, 

Secundària i Batxillerat. Són molts els professors que han expressat la preocupació per 

l’assetjament entre alumnes i desitgen formar-se, si més no per a prevenció, i tampoc no 

manca en molts casos la pressió sobre els professors. 

Alguns de vosaltres vareu assistir al I Congrés, celebrat a Madrid, sobre L’Educació de 

l’afectivitat a través del cinema, que creiem que va ser molt positiu. Esperem que el d’enguany 

sigui també de molta utilitat pels participants. Hem procurat incorporar molts aspectes 

pràctics. Us adjuntem el programa i la informació sobre com inscriure’s. Podeu veure que els 

ponents son d’alt nivell i que es contemplen els aspectes pedagògics i psicològics, però també 

els jurídics, de drets humans i fins i tot policials, sense oblidar els alumnes immigrants o 

d’altres cultures. Volem donar elements i recursos per tal de facilitar una millor educació. 

Mitjançant el cinema es pot ajudar a fer-ho.  

El Congrés tindrà lloc els dies 14 i 15 de març de 2014 a la Universitat Abat Oliba CEU c/ 

Bellesguard 30, 08022 – Barcelona. Es lliurarà certificat i crèdits. Junt amb CinemaNet 

col·labora aquesta Universitat i la Plataforma per la Família Catalunya-ONU 2014. Com segur 

que molts sabeu, per decisió de l’ONU, aquest any 2014 es equivalent a un Any Internacional 

de la Família, amb motiu del 20é. Aniversari d’aquell any.  

Teniu tota la informació del congrés a www.cinemanet.info/congreso-bullying  

Tot i que ho donem a altres llocs, per a la inscripció  http://www.eventbrite.es 

Un envio una salutació molt cordial 
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