
CLUB DE CINEMA EN FRANCÈS
Un printemps français

Professor: Tristan Rodríguez

El Club de Cinema està adreçat a persones a qui agrada el cinema, gaudeixen analitzant
pel·lícules i tenen un nivell de francès de B2 o 4t d’EOI aprovat.

Es tracta d’una introducció a la crítica cinematogràfica a partir de la programació francesa de
la Filmoteca de Catalunya.

Es realitzaran activitats per millorar la competència lingüística (vocabulari, comprensió dels
implícits, art de la crítica cinematogràfica, habilitats argumentatives...)

A la sessió informativa s’explicarà el funcionament del Club.

1. LES PEL·LÍCULES

Es farà un recorregut per obres mestres del patrimoni cinematogràfic francòfon, seguint la
selecció de la Filmoteca de Catalunya d’aquesta primavera. En particular el cicle dedicat al
Maig del 68 i a la figura de l’actor francès Pierre Clémenti.

Els participants del club hauran de veure prèviament les pel·lícules (a la Filmoteca o a casa).

2. CALENDARI

8 sessions de 2 hores cadascuna, més una sessió informativa

Dijous, de 17.00 h a 19.00 h

Sessió informativa: 15/02/2018

Sessió 1: 01/03/2018

Sessió 2: 15/03/2018

Sessió 3: 05/04/2018

Sessió 4: 19/04/2018

Sessió 5: 03/05/2018

Sessió 6: 17/05/2018

Sessió 7: 31/05/2018

Sessió 8: 08/06/2018



3. GUIÓ BREU DE LA SESSIÓ

En una primera part, hi haurà una revisió dels elements preparats pels participants:
- Breu sinopsi, subratllant els elements principals de la dramatúrgia
- Caracterització dels personatges principals i selecció d’unes frases clau en els diàlegs
- Identificació de la intenció del cineasta i del propòsit de la pel·lícula: preparar una frase que
reflecteixi la intenció identificada i la impressió rebuda
- Selecció d’unes paraules o expressions que hagin cridat l’atenció als alumnes o que els hagin
agradat i que vulguin incorporar al seu francès oral

En una segona part, s’aprofundirà en l’estudi de la pel·lícula:
- Revista de premsa de les crítiques cinematogràfiques publicades a diaris i revistes
especialitzades
- Identificació de les influències artístiques
- Aproximació del lloc que la pel·lícula ocupa en l’obra del cineasta i en la història del cinema
- Intercanvi argumentat d’opinions i apreciacions artístiques

Matrícula
A partir del 30/01/2018 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 sessions.

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

Documentació imprescindible per a la inscripció
És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de la matrícula:

 DNI, NIE o passaport
 Rebut/s de la matrícula (en un sol arxiu), en el cas de l’alumnat oficial

Preu i pagament
El preu de la inscripció per al club de cinema és:

 15 € (alumnat oficial)
 45 € (alumnat extern)

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, i dijous, de 17.00 a 19.00 h.

Informació addicional:
• L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un club de lectura 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 el club de sèries.

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