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1a. Edició. Cicle de Cine-Fòrum “Cuidados de cine” 

Professora-coordinadora: Lourdes Mestres i Camps 

Curs acadèmic: 2016-2017 

 

Introducció 

Des de la perspectiva de la comunicació, l’ús del cinema com una eina docent està àmpliament 

document (veure referències), donat que des de fa molts anys s’ha evidenciat la capacitat del cinema 

per traslladar-nos, estudiants i docents, a contextos i trames de problemàtiques diverses que 

requereixen decisions i estratègies que poden ser analitzades des d’aula. 

De tots és sabut que les pel·lícules, com productes visuals i narratius, ens ofereixen la possibilitat 

d’emocionar-nos recreant vivències per compartir, reflectir i evocar relacions, fenòmens o 

experiències humanes en tota la seva complexitat, des de mirades molt diverses. Podem considerar 

que el cinema comercial ens permet aproximar-nos a altres realitats, a partir de mostrar situacions 

reals o fictícies, resultant properes a l’etnografia, capaces de transportar-nos a altres vides o 

dinàmiques, i que els docents podem reconvertir en experiències d’aprenentatge. 

La reincident utilització per part dels cineastes de temes vinculats a la salut i la vida, les relacions 

interpersonals, els dols i les morts, les violències, o les situacions crítiques de qualsevol índole, fa que 

disposem de moltes opcions per reflexionar, emocionar, discutir i aprendre, sobre qualsevol 

proposta que sigui d’interès pels participants.  

Proposem debatre al voltant d’aspectes com: 

• La diversitat social i la salut. 

• La construcció social de la salut i la malaltia, el cicle vital, la vida i la mort.  

• El tenir-cura de la salut i els “cuidadors” i el tenir-cura professional infermer.  

• Els determinants, l’accés i les desigualtats en salut . 

• La imatge i el rol de les infermeres a partir dels estereotips associats. 

• ...  

 

Incorporar al cinema als estudiants de grau i postgrau d’infermeria en un espai fora de l’aula clàssica, 

del curs o  de les assignatures, es permetrà treballar transversalment integrant continguts des de 

paradigmes molt diferents. Tanmateix, pot contribuir a l’expressió lliure de tots els participants, a 

aprendre cooperativament de forma interactiva, relaxada i menys institucionalitzada, a través de 

compartir dubtes, “veritats” , intercanviar opinions, i evidenciant la pluralitat de perspectives.  

El col·loqui o “fòrum” ens ha de permetre interrelacionar continguts des de l’holisme i l’humanisme, 

buscant evidències, explorant realitats o altres maneres d’entendre, gestionar i preservar la vida, les 
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interaccions humanes, i aprendre de la diversitat dels discursos i pràctiques, des de la sensibilitat, el 

respecte, la tolerància i la bona predisposició. 

Sota la premissa de que “Una imatge val més que mil paraules”, iniciem un Cicle de Cine-fòrum dirigit 

a tots els/les estudiants (de grau i postgrau) i professors/es d’infermeria del Campus Mar. 

 

Objectiu general: 

Reflexionar en relació al ser infermer, a partir d’una proposta d’aprenentatge cooperatiu, lúdic, i 

transversal, com és el cine fòrum, que faciliti la interacció entre estudiants i professors en un espai 

acadèmic compartit. 

 

Objectius específics:  

1. Identificar les diferents perspectives dels actors principals, analitzant el context històric, 

social i cultural de les activitats de tenir-cura de la salut i dels/de les persones cuidadores. 

2. Analitzar la imatge i els rols dels infermers/ de les infermeres a través del debat sobre els 

personatges de la pel·lícula seleccionada, identificant les cures infermeres implícites o 

explícites en la pel·lícula seleccionada, fent especial esment a les “cures invisibles”. 

3. Analitzar el fenomen salut-malaltia, així com els determinants de salut implicats en la trama 

dels films, i la seva repercussió en les persones i l’entorn. 

4.  Explorar les similituds entre la realitat i la ficció en els diferents contextos escenogràfics, 

relacionant-ho amb les competències de les infermeres, les experiències personals, i les 

vivències individuals dels pràcticums. 

Procés: 

1. La professora-coordinadora del Cicle presenta el projecte als/a les estudiants per a que 

coneguin el projecte, i els convida a participar. 

2. Els estudiants interessants en l’organització del projecte ho comunicaran per escrit a la 

professora-coordinadora, que programarà una reunió presencial per explicar la metodologia 

a seguir. 

3. Es constituirà la Comissió organitzadora i es distribuiran els diferents rols. Es proposa un 

mínim de 4 estudiants (es suggereix un estudiant per a cada curs si és possible) a més de 

professora-coordinadora. 

4. La Comissió farà propostes per a la selecció de les pel·lícules, treballarà en la pluja d’idees i 

en els criteris per seleccionar 4 de les possibles pel·lícules. 

5. S’elaborarà una fitxa de cada pel·lícula seleccionada, segons el fons documental de l’UPF, i 

s’analitzaran els temes/continguts vinculats d’interès pels objectius d’aquesta activitat. 

6. Proposar les persones de la Comissió que coordinaran cada una de les 4 sessions. Es proposa 

1 professora afí  a la temàtica de la pel·lícula i mínim 2 estudiants, per a cada sessió. 

7. Consensuar el calendari de les projeccions. 

8. Proposar altres experts per participar en el debat de cada projecció: infermers/es 

assistencials, gestores o investigadores, farmacòlegs, epidemiòlegs, psicòlegs, metges,... 

9. Els membres de la Comissió conduiran el debat posterior: afavorir, estimular, reconduir, ... , a 

fi d’assolir els objectius preestablerts. 
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10. Fer conclusions de cada sessió del Cicle i penjar-les a la intranet de l’Escola. 

11. Avaluar l’activitat, organitzadors i participants. 

12. Analitzar i discutir el resultats de l’avaluació. 

13. Divulgar els resultats: Elaborar una comunicació per presentar en  un congrés. 

14.  Plantejar la 2a edició  del Cicle pel curs 2017-2018, revisada a partir dels resultats obtinguts. 

 

Criteris per seleccionar les pel·lícules 

• Temàtica vinculada directa o indirectament a la salut, la malaltia, la vida, la mort, les etapes 

vitals i/o el tenir-cura de les persones i/o de l’entorn. 

• Sense restriccions d’antigüitat, país, directors o actors.  

• Pel.lícules oficials, comercials o no, que estiguin o hagin estat programades en els circuits 

convencionals. 

• Idioma català o castellà, o bé subtitulades. 

• Aspectes legals (??): llicències, permisos,... de l’SGAES, distribuidora,... (a consultar amb el 

servei jurídic del PSMar) 

• Disponibles en el catàleg de l’UPF o en el mercat oficial. 

 

Cronograma 

1r trimestre 2016-2017 2n trimestre 2016-2017 3r trimestre 2016-2017 

Disseny de la proposta i 
del pressupost. 
 
Aprovació per  la direcció 
de l’ESIM. 
 
 

Constituir l’equip de la Comissió 
organitzadora.  
Determinar: Objectius i rols.  
 

• Projeccions: abril i 
juny, octubre. 

Assessoria sobre els 
aspectes legals. 
 
 

Presentació als estudiants. 
Consensuar el Calendari del projecte. 
Seleccionar les pel·lícules: catàleg de l’UPF. 
Aconseguir les pel·lícules:  
permisos/llicències (?), adquisició,.. 
Organitzar el calendari de projeccions. 
 

 

• Publicitar la 
projecció. 

• Reservar pel·lícula a 
la bliblioteca. 

• Reserva aula. 
 

Cerca en el catàleg de 
l’UPF. 

Cercar professors/es i altres experts per a 
dirigir el debat. 
Dissenyar la graella d’avaluació. 
 

 

 Disseny publicitari: Divulgació del projecte a 
través de : web, moodle, facebook, instagram, 
beabloo, pòsters, boca/boca,... 
 

 

 

Lourdes Mestres i Camps. Octubre, 2016  
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