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““TTaalllleerr  ddee  CCiinnee::  MMOOVVIIEENNDDOO  EEMMOOCCIIOONNEESS””  
DDoocceennttee  RReessppoonnssaabbllee::  LLiicc..  CCllaauuddiiaa  EEuuggeenniiaa  TToorrrreess  

  

  
FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  
  

EEll  pprreesseennttee  pprrooyyeeccttoo  ssee  cceennttrraa  eenn  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ccoonnccrreettaa  ddee  qquuee  iinntteerraaccttúúeenn  llaa  

iimmaaggiinnaacciióónn,,  eell  ddiiáállooggoo  yy  llaass  eemmoocciioonneess  ssiinngguullaarreess  ccoommoo  ppaarrtteess  nnoo  aaiissllaaddaass  ddee  uunn  ccaammppoo  

ssuuggeerreennttee  yy  ssuuggeessttiivvoo,,  ccaappaazz  ddee  ccoonnnnoottaarr  llaass  mmaarrccaass  ddee  iiddeennttiiddaadd  ddeell  iimmaaggiinnaarriioo  ddee  
llooss  aadduullttooss  mmaayyoorreess..  

CCoonn  eell  mmaarrccoo  ccoonntteenneeddoorr  ddeell  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  AADDUULLTTOOSS  MMAAYYOORREESS  
((PPEEMMTTAA))  ccoommoo  tteellóónn  ddee  ffoonnddoo,,  nnuueessttrroo  pprrooppóóssiittoo  eess  aabboorrddaarr,,  ddeessddee  llaa  pprrooyyeecccciióónn  ddee  

ppeellííccuullaass  eessppeecciiaallmmeennttee  sseelleecccciioonnaaddaass  ppaarraa  llaa  ooccaassiióónn,,  tteemmaass  ddiiffeerreenntteess,,  eessttrreecchhaammeennttee  

vviinnccuullaaddooss  ccoonn  llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ddeell  aadduullttoo  mmaayyoorr  yy  ccoonn  llooss  vvaalloorreess  qquuee  ssee  ppoonneenn  eenn  jjuueeggoo  

eenn  ttooddoo  aaccttoo  ccoommuunniiccaattiivvoo  iinntteerrppeerrssoonnaall..  EEss  ppoorr  eessttoo  qquuee  eell  lliissttaaddoo  ddee  ffiillmmeess  aa  ccoommppaarrttiirr  

ttiieennddee  aa  ffoommeennttaarr  eell  iinntteerrééss,,  eell  ccoommpprroommiissoo,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  iinnvvoolluuccrraarrssee  eenn  uunnaa  rreefflleexxiióónn  

ccrrííttiiccaa  yy  hhaassttaa  pprroovvooccaarr  uunn  hhaacceerr  vvaalloorraattiivvoo..  

SSee  iinntteennttaa  ppoossiicciioonnaarr  aa  llooss  aalluummnnooss//ttaalllleerriissttaass//eessppeeccttaaddoorreess//ssuujjeettooss  aaccttiivvooss  eenn  uunnaa  

llíínneeaa  ddee  bbúússqquueeddaa  tteeóórriiccoo--pprrááccttiiccaa  ddee  lloo  ssoocciiaall,,  ddee  lloo  hhuummaannoo  yy  ddee  lloo  ppssiiccoollóóggiiccoo,,  qquuee  

eennffaattiiccee  llaa  ccaappaacciiddaadd  iinnssttiittuuyyeennttee  yy  ccrreeaaddoorraa  ddee  llooss  ssuujjeettooss  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  sseennttiiddooss  

aa  ppaarrttiirr  ddee  ssuuss  ccoommppoorrttaammiieennttooss  ccoottiiddiiaannooss  yy  ddeell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  ssuuss  vviivveenncciiaass,,  dduuddaass,,  

iinntteerreesseess  yy  sseennssaacciioonneess  ppeerrssoonnaalleess..  

SSee  ttrraattaa  ddee  ““aarrmmaarrllooss””  ppaarraa  qquuee  aaddqquuiieerraann  uunnaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ppaarraa  ppeerrcciibbiirr  mmeejjoorr  lloo  
eexxtteerriioorr  yy  lloo  iinntteerriioorr  ddee  ccaaddaa  hhiissttoorriiaa  ffííllmmiiccaa  ddee  ffiicccciióónn  yy,,  aa  ppoosstteerriioorrii,,  ppaarraa  qquuee  ssee  

aanniimmeenn  aa  rree--ppeennssaarr  lloo  ssoocciiaall,,  lloo  hhuummaannoo,,  lloo  vviivveenncciiaall  ttrraattaannddoo  ddee  ppoonneerr  eenn  jjuueeggoo  
aacccciioonneess,,  iiddeeaass  pprrooppiiaass  yy  sseennttiiddooss  ccoonnssttrruuiiddooss  ddeessddee  eell  vvíínnccuulloo  cciinnee--eexxppeerriieenncciiaass  
ddee  vviiddaa  yy  sseennttiimmiieennttooss..  
LLaa  rreellaacciióónn  eennttrree  PPssiiccoollooggííaa  yy  CCiinnee  eess  ttoottaall..  LLaass  ppeellííccuullaass  rreefflleejjaann  yy  eevvooccaann  eemmoocciioonneess  

qquuee  nnooss  iimmppaaccttaann  ee,,  iinncclluussoo,,  nnooss  mmaarrccaann  ccoonnssiiddeerraabblleemmeennttee..    

AAddeemmááss,,  nnoo  ssóólloo  nnooss  ppeerrmmiitteenn  vveerr,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  vviivviirr  ddee  mmaanneerraa  eemmoocciioonnaallmmeennttee  mmuuyy  

cceerrccaannaa,,  ssiittuuaacciioonneess  ccoonnccrreettaass  yy  pprroobblleemmááttiiccaass  ddee  ttooddoo  ttiippoo,,  ppeerroo  qquuee,,  aaffoorrttuunnaaddaammeennttee,,  

nnoo  ooccuurrrreenn  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa,,  nnii  ssiiqquuiieerraa  aa  nnuueessttrroo  aallrreeddeeddoorr..  EEssttoo  nnooss  ppoossiibbiilliittaa  vveerr  ccoonn  



cciieerrttaa  ffaacciilliiddaadd  uunnaa  mmuullttiittuudd  ddee  ccaassooss  mmuuyy  iinntteerreessaanntteess  qquuee  nnoorrmmaallmmeennttee  nnoo  eessttaarrííaann  aa  

nnuueessttrroo  aallccaannccee..  

DDuurraannttee  llaa  pprrooyyeecccciióónn  ddee  uunnaa  ppeellííccuullaa,,  llaass  eemmoocciioonneess  yy  sseennttiimmiieennttooss  qquuee  nnooss  aattrraavviieessaann  

ssoonn  mmúúllttiipplleess,,  vvaarriiaaddooss  yy  ttaann  úúnniiccooss  qquuee  llooss  ppeerrcciibbiimmooss  ccoommoo  rreeaalleess,,  pprroovvooccaannddoo  eenn  

nnoossoottrrooss  ccaammbbiiooss  ffííssiiccooss  yy  eemmoocciioonnaalleess  ccllaarraammeennttee  vviissiibblleess  aa  llooss  oojjooss  ddee  llooss  oottrrooss,,  ccoommoo  

ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ccaammbbiiooss  eenn  eell  rriittmmoo  ccaarrddííaaccoo,,  

mmaanniiffeessttaacciioonneess  ddee  aalleeggrrííaa  oo  ddee  ttrriisstteezzaa,,  eennttrree  oottrrooss..  EEssttoo  aaccoonntteeccee  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  eell  cciinnee  
eess  uunnaa  pprrooyyeecccciióónn,,  ppeerroo  nnoo  ssóólloo  ddee  uunnaa  hhiissttoorriiaa  rreeaall  oo  ffiicccciioonnaall,,  ssiinnoo  uunnaa  pprrooyyeecccciióónn  ddee  
ffaacceettaass  nnuueessttrraass  qquuee  hhaaccee  qquuee  nnooss  iiddeennttiiffiiqquueemmooss  ccoonn  uunn  ppeerrssoonnaajjee  oo  ccoonn  uunn  ffrraaggmmeennttoo  

ddee  llaa  oobbrraa  ffííllmmiiccaa;;  hheecchhoo  qquuee  pprrooppiicciiaa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  uunnaa  rreefflleexxiióónn  oo  uunn  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  

iiddeeaass  yy  sseennssaacciioonneess  aacceerrccaa  ddee  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  ssuubbjjeettiivvaass  qquuee  ppooddrrííaann  qquueeddaarr  ppllaassmmaaddaass  yy  

qquuee  ppeerrmmiittiirrííaann  uunnaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  llaass  iinnddiivviidduuaalliiddaaddeess,,  ssuuss  ccooiinncciiddeenncciiaass  yy  ssuuss  

ddiivveerrggeenncciiaass..  

CCoommoo  eess  ssaabbiiddoo,,  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  eess  uunn  pprroocceessoo  qquuee  ssee  ddaa  eennttrree  ppeerrssoonnaass  oo  eennttrree  

ppeerrssoonnaass  yy  uunn  oobbjjeettoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ((eenn  eessttee  ccaassoo,,  llaass  ppeellííccuullaass)),,  yy  eess  aa  ttrraavvééss  ddee  eessooss  

pprroocceessooss  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  ccoonnssttrruuiirr  iinntteerrpprreettaacciioonneess  ppoossiibblleess,,  nnuunnccaa  cceerrrraaddaass,,  lloo  qquuee  

iimmpplliiccaa  qquuee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ssiieemmpprree  eessttáá  aabbiieerrttaa  aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  nnuueevvooss  sseennttiiddooss  

ccoommoo  bbaassee  ddee  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddeell  hhoommbbrree  yy  ddee  ssuu  mmuunnddoo..  CCoommuunniiccaarr  eess  ""qquueerreerr  ddeecciirr  aa  
oottrroo  aallggoo  ssoobbrree  eell  mmuunnddoo"",,  ccoommoo  nnooss  lloo  eennsseeññóó  AArriissttóótteelleess..  YY  ééssee,,  qquuiizzáá,,  sseeaa  eell  hhiilloo  

ccoonndduuccttoorr  ddee  eessttee  pprrooyyeeccttoo..  

EEssttee  pprroocceessoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee,,  eenn  eell  qquuee  eell  cciinnee  eennttrraa  eenn  ddeebbaattee  ccoonn  eell  mmuunnddoo  iinntteerriioorr  
ddeell  aadduullttoo  mmaayyoorr,,  rreeqquuiieerree  llaa  ccoommpprreennssiióónn  ddee  llooss  ssiiggnnooss  ((lliinnggüüííssttiiccooss,,  ggeessttuuaalleess,,  nnoo  

vveerrbbaalleess,,  mmuussiiccaalleess,,  ffoottooggrrááffiiccooss,,  eettcc..)),,  ccoommoo  ddee  llaass  ffoorrmmaass  ddee  rree--pprreesseennttaarr  eell  mmuunnddoo  yy,,  

eenn  ooccaassiioonneess,,  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  ddee  llooss  ""mmeeddiiooss  ttééccnniiccooss""  ((iimmpprreessooss,,  aauuddiioovviissuuaalleess,,  

eelleeccttrróónniiccooss,,  eettcc..)),,  ppeerroo,,  eenn  nniinnggúúnn  ccaassoo,,  cceerrrraannddoo  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  aa  llaa  rreedduucccciióónn  ddeell  
ssiimmppllee  aarrgguummeennttoo..  EEll  pprroocceessoo  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ssee  ddaa  ssiieemmpprree  ccoonn  eell  oottrroo  yy  ddee  eessttee  

mmooddoo  eell  mmeennssaajjee  ssee  ccoonnssttrruuyyee  eenn  llaa  tteennssiióónn  eennttrree  qquuiiéénn  lloo  eemmaannaa  yy  qquuiieenn  lloo  
ccoommpprreennddee..  EEssttee  pprroocceessoo  rreeqquuiieerree  nneecceessaarriiaammeennttee  ttrreess  ttiippooss  ddee  aacccciioonneess  qquuee  nnoo  

ppuueeddeenn  ddiissoocciiaarrssee  ppoorr  ccuuaannttoo  uunn  mmiissmmoo  ssuujjeettoo  llaass  rreeaalliizzaa  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee,,  ppeerroo  qquuee  

mmeettooddoollóóggiiccaammeennttee  ssee  ppuueeddeenn  ddiissttiinngguuiirr  aassíí::  

  

••  PPrroodduucccciióónn  ((ccrreeaacciióónn,,  sseelleecccciióónn  yy  ccoommbbiinnaacciióónn  ddee  ssiiggnnooss))  

••  ttrraannssmmiissiióónn  ((ddiissttrriibbuucciióónn,,  cciirrccuullaacciióónn,,  pprrooyyeecccciióónn,,  rreeccoorrrriiddooss,,  ttrraayyeeccttooss))  

••  rreecceeppcciióónn  ((lleeccttuurraa,,  aapprrooppiiaacciióónn,,  ccoommpprreennssiióónn,,  iinntteerrpprreettaacciióónn)),,  ttooddooss  eesseenncciiaalleess  eenn  

llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  mmeennssaajjee..  

  

LLeeeerr  yy  ppeennssaarr  llaass  iimmáággeenneess,,  ppaassaarr  ddeell  vveerr  iinnddiissccrriimmiinnaaddoo  aall  lleeeerr  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo,,  ddee  

llaa  ppuullssiióónn  hhiippnnóóttiiccaa  aa  llaa  ddeessttrreezzaa  ccoommpprreennssiivvaa  yy  eexxpprreessiivvaa  eess,,  eenn  ddeeffiinniittiivvaa,,  eell  

mmoottoorr  yy  eell  eejjee  vveerrtteebbrraaddoorr  ddee  eessttee  pprrooyyeeccttoo..  

  
OOBBJJEETTIIVVOOSS  

��  AAnnaalliizzaarr  llooss  eelleemmeennttooss  ccoonnssttiittuuttiivvooss  ddee  ppeellííccuullaass  ddee  tteemmááttiiccaa  ddiivveerrssaa..  



��  DDiissccuuttiirr//ddeebbaattiirr//rreefflleexxiioonnaarr  aacceerrccaa  ddee  llaass  ppoossiibblleess  ““lleeccttuurraass  ppeerrssoonnaalleess  yy  ccoolleeccttiivvaass””  

ddee  llooss  ffiillmmeess  pprrooyyeeccttaaddooss  eenn  eell  ttaalllleerr..  

  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

��  EEll  lleenngguuaajjee  ddeell  cciinnee  

��  LLooss  ccóóddiiggooss  ggeenneerraaddoorreess  ddee  ppoossiibblleess  sseennttiiddooss  

��  LLaa  lleeccttuurraa  ppssiiccoollóóggiiccaa  

��  EEll  ddeebbaattee  ccoommoo  ffoorrmmaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  rreefflleexxiióónn  

  
EENNCCUUAADDRREE  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  
DDuurraannttee  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddeell  ccuuaattrriimmeessttrree  ssee  ttrraabbaajjaarráá,,  ddee  mmooddoo  aalltteerrnnaaddoo,,  eell  ““vviissiioonnaaddoo””  ddee  

uunn  ffiillmm  yy  eell  ddeebbaattee  ddee  iiddeeaass  pprroommoovviiddoo  ppoorr  ““lloo  vviivveenncciiaaddoo””,,  ppoorr  ““lloo  pprroovvooccaaddoo””  ppoorr  llaa  

hhiissttoorriiaa  cciinneemmaattooggrrááffiiccaa  qquuee  ccuueennttee  llaa  ppeellííccuullaa  yy  ppoorr  llooss  aappoorrtteess  ttééccnniiccooss,,  lliitteerraarriiooss,,  

ppssiiccoollóóggiiccooss  qquuee  iinnttrroodduuzzccaann  llooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  eessttee  eessppaacciioo..  

  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
CCaaddaa  eennccuueennttrroo  sseerrvviirráá  ppaarraa  eevvaalluuaarr  eell  aallccaannccee  ddeell  eessppaacciioo  ddee  rreefflleexxiióónn  yy  ddeebbaattee  ddee  iiddeeaass  

pprreevviissttoo  ((ttrraass  llaa  pprrooyyeecccciióónn  ddee  llaa  ppeellííccuullaa  eelleeggiiddaa  ppaarraa  ccaaddaa  ooccaassiióónn)),,  eell  ccoonntteenniiddoo  ddeell  

ffiillmmee  eenn  ssíí  mmiissmmoo,,  llooss  vvaalloorreess  qquuee  ssee  ppoonneenn  eenn  jjuueeggoo,,  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  aappoorrtteess  

iinnddiivviidduuaalleess  yy  ggrruuppaalleess,,  ppeerroo  ssiieemmpprree  rreessccaattaannddoo  lloo  ppoossiittiivvoo  ddee  eessaass  iinntteerrvveenncciioonneess..  


