
CLUB DE CINEMA EN GREC

Coordinadora: Helena Badell

El Club de Cinema està adreçat a persones a qui agrada el cinema, gaudeixen analitzant
pel·lícules i tenen un nivell de grec de B2 o superior.

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

LES PEL·LÍCULES

S’han seleccionat 8 pel·lícules que es relacionen de tres formes diferents amb la literatura:

a. Adaptacions o pel·lícules inspirades en obres literàries:

Το ταγκό των Χριστουγένων (2011)
Η τιμή της αγάπης (1984)
Ο εργένης (1997)
Το μόνον της ζωής του ταξίδιον (2001)
Μικρά Αγγλία (2013)
Η φόνισσα (1974)

b. Pel·lícules inspirades (total o parcialment) en una personalitat literària:

Μια αιωνιότηα και μια μέρα (1998)

c. Pel·lícules que, tot i no ser adaptacions d’obres literàries, presenten una riquesa especial de
tècniques narratives pròpies de determinats gèneres literaris:

Η εαρινή σύναξις των αγροφυλάκων (1999)

Els participants del club hauran de veure prèviament les pel·lícules o a casa o a l’Escola (en un
espai habilitat per a aquesta activitat). La temàtica comuna de les pel·lícules serà «Cinema i
literatura».

CALENDARI

8 sessions de 2 hores cadascuna, més una sessió informativa d’una hora

Divendres, de 18.00 a 20.00 h, a l’aula 46 de l’EOIBD.

Sessió informativa: 26/10/2018

Sessió 1: 16/11/2018

Sessió 2: 14/12/2018

Sessió 3: 18/01/2019

Sessió 4: 15/02/2019



Sessió 5: 15/03/2019

Sessió 6: 12/04/2019

Sessió 7: 17/05/2019

Sessió 8: 14/06/2019

GUIÓ BREU DE LES SESSIONS

● A les sessions es comentaran les pel·lícules en general i es faran activitats per treballar
sobretot l’expressió oral però també la comprensió oral i escrita i el vocabulari.
● Al principi de la sessió es promourà un comentari general de la pel·lícula.
● A continuació es faran exercicis de comparació dels models literaris amb la pel·lícula.
Després d’una introducció general i d’un debat entre els participants, es treballarà a partir de
la lectura de breus fragments de les obres i la revisualització de fragments de la pel·lícula. Així,
al mateix temps que es parlarà sobre literatura i cultura gregues, es treballarà la comprensió i
expressió oral, la comprensió escrita, la identificació dels diversos models i registres lingüístics
i, en general, el vocabulari.
● Després d’aquests exercicis s’obrirà de nou un espai de debat.
● Al final de la sessió es farà una breu presentació de la pel·lícula prevista per a la sessió
següent.

MATRÍCULA

Abans de formalitzar la matrícula, tots els alumnes han d’enviar prèviament un correu a la
coordinadora, especificant el seu nivell de grec: helenabadell@gmail.com

● A partir del 10/10/2018 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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