
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració:

 

Con el patrocini: 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

II CONGRÉS DE CINEMA I 

EDUCACIÓ 
 

“Posar fre al bullying, respectar a 

les persones” 

 

14 i 15 de març de 2014 

Universitat Abat Oliba CEU. Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jornades: 14 de març per la tarda (divendres), i tot 

el dia 15  (dissabte). 

Lloc: Universitat Abat Oliba CEU (c/ Bellesguard 30. 

Barcelona) 

Llengua vehicular: Castellà. Atès que molts dels 

assistents  i participants són del conjunt d’Espanya.  

Certificats i crèdits: Tots els assistents al congrés 

complert rebran un certificat acreditatiu. Es 
reconeixeran 1,5 CRÉDITS ECTS (European Credit 
Tranfer and Accumulation System – Sistema 
Europeu de Transferències i Acumulació de Crèdits)  

Preu i descomptes: El cost individual del congrés és 

de 80 euros. Per tal de facilitar al màxim tant 
l’assistència como l’organització, s’estableixen els 
següents descomptes: 

 Inscripcions individuals fins el 5 de març: 50 
euros 

 Inscripcions col·lectives (6 o més) fins el 5 de 
març: 40 euros per persona  

 Inscripcions individuals entre el 5 i el 12 de 
març: 70 euros 

 Inscripcions col·lectives (6 o més) entre el 5 i el 
12 de març: 50 euros per persona 

 A partir del 13 de març el preu de la inscripció 
és el complert; 80 euros. 

Dinar del dissabte, dia 15 (Optatiu): Es pot adquirir 
un ticket de 13 euros al formalitzar la inscripció. 

(Nota: Aquests preus no inclouen la comissió de 
pagament de l’empresa d’inscripció per internet 
eventbrite ni de la comissió de pagament per targeta) 

 
Forma d’inscripció i pagament: Realitzar el 

pagament mitjançant targeta de crèdit a través de  
l’enllaç que trobareu a la web   del Congrés: 
www.cinemanet.info/congreso-bullying. 

 

 

 

 

 

 

Informació i inscripcions   

www.cinemanet.info/congreso-bullying 

Com arribar: 

 
Universitat Abat Oliba  
c/ Bellesguard 30 (a prop de la Ronda de Dalt) 
 
En cotxe: Sortida 7 de la Ronda de Dalt 
Ferrocarrils de la Generalitat: Avda. Tibidabo 
Autobusos:  22, 30, 58, 60, 64, 17, 73, 75 y 196. 
 

 

http://www.cinemanet.info/congreso-bullying


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

DÍA 14, DIVENDRES  

16:00   Entrega de credencials 

16:15   Projecció de la pel·lícula “Bullying”, de Josecho 
San Mateo. Col·loqui-debat presentat i moderat pel 
propi director, Josecho San Mateo. 

18:30  Acte oficial d’inici del Congrés i primera sessió 

Presideix el Sr. Miquel García, Director General de 

Centres Concertats i de Centres Privats del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Intervindran: 

 Carlos Pérez del Valle, rector de la Universitat 
Abat Oliba CE.  Paraules de Benvinguda. 

 Daniel Arasa, Director del Congres, director de 

CinemaNet, president de la Plataforma per la 
Família Catalunya-ONU 2014 i professor de la 
UAO. Objectius del congrés.  

 Paulino Castells, doctor en medicina, psiquiatra 

infantil, Professor de Psicologia de la UAO, autor 
del llibre “Víctimas y verdugos” sobre el bullying. 
Característiques psicològiques del agressor i 
del agredit al bullying escolar.  

 Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, 

vicepresident de CinemaNet, periodista i crític 
cinematogràfic. El bullying al cinema. Una 
panoràmica. 

 Peio Sánchez. Director de la Mostra i de la 

Setmana de Cinema Espiritual, i del Departament 
de Cinema de l’Arquebisbat de Barcelona. 
Anotacions de dues pel·lícules sobre bullying. 

 Tancament de  l‘acte a càrrec  del Sr. Miquel 
García. 

20:30  Final sessió. 

DÍA 15, DISSABTE 

Sessió del matí 

10:00 Joan Andreu Rocha Scarpetta, vicedegà de 

Periodisme de la Universitat Abat Oliba CEU, expert en 
estudis islàmics i en cinema, professor de les 
universitats Gregoriana i Regina Apostolorum de 
Roma. El bullying en altres cultures: una mirada a 
través del cinema. 

 

10:30 Juan José Márquez, Fiscal en Cap de 

Menors de Barcelona. Criteris d’actuació de la 
Fiscalia davant situacions d’assetjament: 
supòsits pràctics. Col·loqui posterior. 

11:45 Coffee Break  

12:15 Taula rodona. El bullying escolar vist des de 
les institucions. 

Modera:  Emili Boronat, ex director del Col·legi 

Spínola, professor als Graus d’Educació Infantil i 
Primària de la UAO. Intervindran: 

 Albert Oliva. Cap de l’Àrea Técnica de 

Proximitat i Seguretat Ciutadana dels Mossos 
d’Esquadra. La prevenció policial davant el 
bullying. 

 Emili Chalaux. President de ACAT (Acció de 
Cristians per l’Abolició de la Tortura). Bullying. 
Atemptat contra els Drets Humans. 

 Josep Menchón. Advocat de la Generalitat, 

secretari de la Plataforma per la Família 
Catalunya-ONU 2014. Experiències en plets 
sobre bullying. 

 Carmen Alonso (Asociación Nacional de 

Profesores de Enseñanza. Defensa del 
Profesor). L’assetjament als professors. 
Experiències de defensa. 

13:45 Final de la sessió del matí. 

14:00 Dinar (a la mateixa Universitat  Abat Oliba) 

Sessió de tarda 

16:00 Gloria Tomás, catedràtica honoraria de 
Bioètica de la Universidad Católica de Murcia. El 
professor “assetjat” al cinema contemporani. 

16:30 Taula rodona. Els educadors davant el 
bullying 

Modera, Merche Alenza, pedagoga, directora de 

Cinema i Educació de CinemaNet de Barcelona, 
directora tècnica del congrés. Intervindran: 

 Josep Ramon Gregori. Expert en Aules 

d’acollida, professor del IES Duc de Montblanc. 
Experiències de bullying sobre nens 
immigrants.  

 Alex Escuder. Professor de Secundaria. 

Experiències educatives amb el cinema. 
Casos de bullying. 

 

 Xavier Ollonarte. Professor Universitat Abat 

Oliba, mestre de Primària, col·laborador de 
Centres d’Investigació Didàctica. Educar o 
ensenyar? Seqüències de pel·lícules per 
reflexionar sobre el  bullying”. 

18:00 Maria Carme Barceló. Directora i professora 
del INS Llançà, i Alcaldessa de Vila-Sacra. Una 
experiència: com vaig tallar l’assetjament 
realitzat a través de facebook.  Col·loqui. 

18:25 Presentació de comunicacions i experiències. 

18:40 Finalització dels debats. Paraules de Merche 
Alenza, directora tècnica del congrés. 

18:50 Clausura i ENTREGA DELS PREMIS 
CINEMATOGRÁFICS “FAMÍLIA” 

 Lluís Josep Comerón, director de Cinema i 

president de CinemaNet, presenta a 
Montserrat Salvador, guanyadora de la “Ola 

de Oro” per la seva trajectòria 
cinematogràfica. 

 Entrega de la “Ola de Oro” a l’actriu 
Montserrat Salvador.  

 Josep María Caparrós Lera, catedràtic 

d’Historia i Cinema de la Universitat de 
Barcelona i vicepresident de CinemaNet, 
presenta les pel·lícules estrenades al llarg del 
2013 a Espanya guardonades pels seus 
valors humans, familiars i educatius. 

 Daniel Arasa, director de CinemaNet, 

pronuncia les paraules finals de clausura del 
congrés 

20:00 Final del congrés 

Nota 1.- Al final de totes les sessions hi haurà un 
col·loqui.  

Nota 2.- Totes les sessions es faran en llengua 
Castellana atès l’origen de molts participants i 
ponents. 

 

 

 


