
 
 

 

Què és espaiCinema? 
 
espaiCinema és un projecte d'innovació educativa desenvolupat a la Facultat de Magisteri 
de la Universitat de València, que compta amb el reconeixement i el suport del Rectorat de 
la Universitat i la Junta Directiva de la Facultat de Magisteri. Hi participa tant professorat de 
la Facultat de Magisteri com l'estudiantat que s'hi inscriu. El darrers curs hi partiparen més 
de 400 estudiants. 

 

En conjunt i a la fi d'aquesta edició, hauran participat quasi dos mil estudiants i professorat 
de sis departaments de la Universitat de València. 
 

espaiCinema té tres objectius que relacionen el cinema amb l'educació: 
 
1r) Estudiar la representació que es fa a les pel·lícules i sèries de televisió del treball dels i 
de les docents. 
 

 

2n) Desenvolupar estratègies per aprofitar el cinema com a recurs didàctic. 
 
3r) Reflexionar sobre la formació que els mitjans audiovisuals exerceixen sobre la nostra 
percepció de la realitat. 
 
Per aconseguir aquests objectius, espaiCinema: 
 

 

- Realitza projeccions i fòrums de pel·lícules dins de l'oferta d'activitats complementàries de 
la Facultat de Magisteri. A la fi d'aquest curs s'hi hauran projectat i estudiat 36 pel·lícules. 
 
 
- Ha mantingut diverses pàgines web, blogs i perfils (facebook, tuenti). La direcció bàsica, en 
la qual s'hi poden trobar els enllaços corresponents, és: http://www.uv.es/cinemag 
 

 

- El·labora fitxes didàctiques de les pel·lícules i les ofereix desinteressadament a la 
comunitat educativa. Les fitxes es poden descarregar des de la pàgina web esmentada. 
 
- Mitjançant els fòrums, els comentaris als blogs i la participació en les diverses matèries 
impartides pel professorat participant, promou la participació de l'estudiantat i anima les 
seues iniciatives. 

 

- Col·labora amb altres entitats relacionades amb l'educació i la sensibilització audiovisual 
(ONCE, etc.). 
 
- Promou la publicació de llibres i articles sobre els assumptes del projecte, així com 
ponències i comunicacions a congressos 
 

 

- Ha publicat Didàctica de la pantalla. Per una pedagogia de la ficció audiovisual i Didàctica 
de la pantalla II (Alzira: Germania, 2010 i 2011), amb col·laboracions del professorat 
participant i d'especialistes internacionals. 
 
- Es fa ressó d'altres iniciatives relacionades amb el cinema i l'educació. Enguany està 
prevista la participació de la professora Alba Ambrós de la Universitat de Barcelona 

 

- També promou els seus objectius mitjançant la realització d'audiovisuals. Un primer 
curtmetratge ha estat Serà Agustí... (octubre de 2010). 
 
- EspaiCinema ha tramitat l'equivalència de dos crèdits de lliure opció per a l'estudiantat de 
les diplomatures i llicenciatures que ha participat-hi. 
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