CINEMA I PSICOLOGIA
L’objectiu d’aquesta activitat que organitzem des de l’Associació Catalana d’Orientació és
el de conèixer, a través del cinema, alguns temes d’interès des del punt de vista de la
psicologia, així com crear un debat que generi un intercanvi entre els assistents, a través
del videofòrum.

Visionat de la pel·lícula “Amour” de Michael Haneke
Premi Príncep d’Astúries de les Arts 2013

LLOC I DATA
Av. Diagonal, 340 entl. 2a - Barcelona
Data: dijous 12 de juny de 2014
Horari: de 18h a 22h
PREU
Socis: gratuït - No socis: 15€ (*)
METODOLOGIA
La sessió començarà amb el visionat de la pel·lícula, amb una durada aproximada de dues hores.
El dinamitzador farà una exposició sobre els aspectes psicològics tractats en relació al film que es completarà
amb una aproximació teòrica, per obrir un debat entre tots els participants amb una metodologia activa, de
forma que l’assistent pugui gaudir i, alhora, aprendre amb aquesta activitat.
DESTINATARIS
L’activitat va adreçada als professionals que es dediquen al món de l’orientació: psicòlegs, pedagogs,
psicopedagogs i professionals especialitzats així com a estudiants universitaris i persones interessades en el
món del cinema i la psicologia.
DOCENT
Carles Rodríguez i Domínguez, llicenciat en Psicologia. Psicòleg especialista en Psicologia Clínica. Especialista en
psicoteràpia (EFPA/COP). Psicòleg acreditat EuroPsy. Màster universitari en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia
URL. Postgrau en patologia dual SEPD. Mediador familiar acreditat Gen/Cat. Psicòleg expert forense acreditat
COPC. Professor cursos d’extensió universitària URL. Professor Servei de Psicologia Aplicada UNED Girona.
INFORMACIÓ
ACO - Associació Catalana d’Orientació ·Telèfons: 934 594 123 - 608 895 319
www.acorientacio.org - e-mail: formacio@acorientacio.org
INSCRIPCIONS
Mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES13 2100 0365 33 0200146766, indicant “Inscripció
Cinema i Psicologia” i el vostre nom i cognoms. Enviar comprovant de pagament per correu electrònic indicant
el nom, els cognoms i un telèfon de contacte.
Places limitades. Es respectarà l’ordre d’inscripció, la qual no serà vàlida fins que l’import del curs no s’hagi satisfet. ACO es
reserva el dret de canviar la data de realització de l’activitat o bé d’anul·lar-la si no s’assoleix un nombre mínim d’assistents.
(*) Si vols fer-te soci, la quota semestral és de 24€. Més informació a la web.
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