
CLUB DE SÈRIES EN RUS:
ELS CLÀSSICS RUSSOS A LA PANTALLA. L’IDIOTA de F. Dostoievski

Coordinadora: Olga Leontieva

El Club de sèries està adreçat a persones a qui agraden les sèries i tenen un nivell de rus de B2
(4t d’EOI aprovat).

Els participants del club miraran la sèrie «L’Idiota» (2002,10 episodis, director: Vladimir Bortko)
basada en la novel·la de F. Dostoievski. Durant les sessions es llegiran fragments de l'obra
relacionats amb els episodis. Això donarà un input per llegir un dia l'obra completa en rus.

A la sessió informativa es donarà el programa del club, es farà un google drive, en què la
coordinadora del club anirà posant els enllaços que poden tenir interès per als participants.

Calendari:

8 sessions de 2 hores cadascuna més una sessió informativa.

Divendres de 17.30 h a 19.30 h, a l’aula 75 de l’EOIBD.

Sessió informativa: 19 d’octubre

Sessió 1:  26 d’octubre
Sessió 2:  16 de novembre
Sessió 3:  14 de desembre
Sessió 4:  18 de gener
Sessió 5:  15 de febrer



Sessió 6:  15 de març
Sessió 7:  12 d’abril
Sessió 8:  17 de maig

Guió breu de les sessions

Els participants del club miren prèviament a casa els episodis (tindran els enllaços
al google drive compartit).
https://youtu.be/9KrldfSKVfM
https://sovietmoviesonline.com/ru/drama/92-idiot-teleserial.html

A classe es parlarà sobre el contingut dels episodis, guió comparat amb l'obra, sobre els actors,
etc. Es faran diverses tasques per treballar amb el vocabulari, es llegiran els fragments dels
textos (en rus) relacionats amb algunes escenes o amb els protagonistes, i es tornaran a mirar
alguns fragments de la sèrie que poden representar un interès per un debat.

Matrícula:

Abans de formalitzar la matrícula, tots els alumnes han d’enviar prèviament un correu a la
coordinadora, especificant el seu nivell de rus: oleontieva@eoibd.cat

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 sèries 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 sèries 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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