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CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Exploring the wor(l)d through short stories I

Professores: Maite Domingo i M. Dolors Raventós

Destinataris del curs:
Persones amants de la lectura que vulguin aprofondir en la literatura i cultura anglòfona
contemporània i que tinguin un nivell de llengua corresponent com a mínim al Certificat de
nivell Avançat d'EOI o equivalent (B2 del Marc europeu comú de referència). Els alumnes que
no puguin acreditar el seu nivell hauran de fer una prova de nivell. Un cop matriculats, us
indicarem com fer-ho a través del correu electrònic.

Durada:
30 hores (12 sessions de 2,5 hores)

Horari:
Divendres, 17.00 - 19.30

Dates:
20/10/17 – 26/01/18

Lloc:
Aula a determinar

Objectius del curs:
1. L’enriquiment cultural personal i l’aprofundiment en el coneixement de la realitat
sociocultural dels països de parla anglesa a través de la literatura contemporània de finals del
segle XX i principis del segle XXI.
2. Practicar la comprensió lectora a partir de diferents textos, i treballar els diferents nivells de
significat.
3. Ampliar el ventall de vocabulari de l’alumne a partir de la lectura.
4. Afavorir l’expressió i la comprensió oral a partir de les activitats sobre temes presentats.
5. Fomentar la controvèrsia i l’intercanvi d’idees en debats presencials a partir dels temes
sorgits als diferents textos.
6. Fomentar a partir del contacte amb la realitat multicultural dels països de parla anglesa
reflectida als textos una actitud de respecte vers les opinions, els valors, els comportaments i
les pràctiques d’altres.
7. Desenvolupar una certa sensibilitat lectora davant el fet literari.
8. Participar activament de les discussions.

Programa del curs:
1. Introduction to Literature in English around the world
2. Mrinal Pande (India): Fellow Travellers
3. Raymond Carver (USA): Cathedral i The Bath
4. Olive Senior (Jamaica): You Think I Mad, Miss i The Two Grandmothers
5. Taye Selasi (UK-Ghana): The Sex Lives of African Girls
6. Ben Okri (Nigeria): In the Shadow of War
7. Lydia Davis (US): Short stories
8. Paul Auster (US)
9. Jumpa Lahiri (India): When Mr. Pirzada Came to Dine i Interpreter of Maladies
10. Saïd Sayrafiezadeh (US-Iran): Paranoia
11. Reading Hints for the Spring: Oral Presentations

Més tota una sèrie d’hores de lectura no presencials.



Idioma en què s’imparteix el curs:
anglès

Preu:
199,80 € + 10,00 € de dossier

Avaluació:
1. L’avaluació del curs serà continuada i serà obligatori fer tots els exercicis i activitats que es
presentin (lectura dels textos, discussió i debat a les sessions presencials).
2. A la darrera sessió cada alumne haurà de fer una presentació individual recomenant un text en la
línia dels treballats a classe.

Certificat:
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per
obtenir-lo.

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure
elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el
reconeixement.

Curs pendent de ser reconegut com a activitat de formació permanent del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula:
A partir del 12/09/2017, us podreu matricular (mitjançant targeta bancària) entrant a:
https://www2.eoibd.cat/matriculacio.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb el Departament
de Cursos Especials.

Documentació imprescindible per a la matrícula
És imprescindible adjuntar escanejada (en format PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el
moment de la matrícula, la documentació següent:
- DNI/NIE
- acreditació del nivell de llengua (la matrícula de les persones que hagin de fer la prova de
nivell no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir el
nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula).
- documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de
pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €)

Pagament
En el moment de la matrícula caldrà fer el pagament mitjançant targeta bancària.

Horari d’atenció al públic:
Dimarts, de 10.00 a 12.00 h, i dijous, de 17.00 a 19.00 h.

Informació addicional:
 L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.
 L’exempció de pagament de la matrícula només es pot aplicar a un curs.
 En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no
es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.
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