
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Club de lectura de francès

Les novel·les previstes per al curs 2018-19 són:

GRUP A:

26/09/18 Sessió informativa

23/10/18 Emilie Frèche : Je vous sauverai tous
Poche. 16/08/2018. 288 pages.

21/11/18 Emmanuelle Pirotte : Today we live
Poche. 04/09/2017. 224 pages.

22/01/19 Michel Bussi : Nymphéas noirs
Poche 5/09/2013. 544 pages.

19/02/19 Laetitia Colombani : La tresse
Poche. 30/05/2018. 240 pages.

19/03/19 Boualem Sansal : Le village de l'allemand ou le journal des frères Schiller
Poche. 10/09/2009. 304 pages.

23/04/19 Véronique de Bure : Un clafoutis aux tomates cerises
Poche. 02/2018. 376 pages.

21/05/19 A determinar

18/06/19 A determinar

GRUP B:

26/09/18 Sessió informativa

24/10/18 Emmanuelle Pirotte : Today we live
Poche. 04/09/2017. 224 pages.

22/11/18 Emilie Frèche : Je vous sauverai tous
Poche. 16/08/2018. 288 pages.

23/01/19 Michel Bussi : Nymphéas noirs
Poche 5/09/2013. 544 pages.

20/02/19 Laetitia Colombani : La tresse
Poche. 30/05/2018. 240 pages.

20/03/19 Boualem Sansal : Le village de l'allemand ou le journal des frères Schiller
Poche. 10/09/2009. 304 pages.

24/04/19 Véronique de Bure : Un clafoutis aux tomates cerises
Poche. 02/2018. 376 pages.

22/05/19 A determinar

19/06/19 A determinar



Organització de les sessions

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el divendres dia 26 de setembre, a les 12.00 h,
a l’aula 59 de l’edifici de l’EOIBD.

Les sessions següents tindran lloc de 10.00 a 12.00 h (grup de dimarts) o de 12.00 a 14.00 h (grup de
dimecres), totes a l’aula 55 de l’edifici de l’EOIBD.

Estructura de les sessions

- L’objectiu del club de lectura és que durant les sessions es generi una plataforma on es pugui
parlar d’una manera interactiva i distesa del llibre: valoració de la lectura, estil, contingut, els
personatges, la problemàtica, l’entorn, l’autor, etc.
- Es donarà sempre un petit dossier amb informació sobre l’autor, el seu lloc dins de la literatura
neerlandesa, i, si escau, informació addicional sobre fets històrics, socials, etc. que puguin ser
d’importància per la lectura. Aquest dossier es farà de cara a la sessió següent, és a dir que servirà de
recolzament a l’alumne a l’hora de començar amb el nou llibre.
- Per dinamitzar la lectura, es formularan unes preguntes que es podran utilitzar com a punt de
partida de les xerrades. També hi haurà activitats addicionals que tenen que veure amb el tema de la
lectura (p.e. llegir articles, fer petites presentacions, escriure una opinió, escoltar una entrevista amb
l’autor, exercicis de vocabulari o gramàtica).
- Segons el tema es pot generar un debat arrel de la lectura o es pot demanar als alumnes que
individualment busquin informació rellevant.

Requisits:

Aquest club de lectura està adreçat a persones amb un nivell corresponent com a mínim al B2.

Coordinació:

Carme Porcel: clubs2016@gmail.com


