
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Club de lectura de neerlandès

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

Slechts brood en zout maar met Hart – Ludo Hupperts - (103 p), Paraules clau: gent en la guerra.

Mevrouw Verona daalt de heuvel af - Dimitri Verhulst – 2006 (109 p), Paraules clau: la dona vella a la seva
vida.

Zeven soorten honger – Renate Dorrestein – 2016 (268 p), Paraules clau: menjar per la ment, amor.

Zeik – Herman Brusselmans – 2014 (190 p), Paraules clau: novel·la criminal en la tradició d’Agatha
Christie.

De renner – Tim Krabbé – 2011 (157 p), Paraules clau: informe d’una carrera ciclista per part de l’autor.

Prijs de dag voordat de avond valt – Hannah Wieringa 2016 (112p), Paraules clau: una aventura dins del
cap d’algú, il·lustrada mitjançant un passeig per Amsterdam.

Mama Tandoori – Ernest van der Kwast – 2015 (240 p), Paraules clau: història divertida sobre una família
insòlita.

Thuis ben je – Arnon Grünberg – 2017 (256 p), Paraules clau: la vida, las llàgrimes del cabell, els temors,
etc.

*Aquesta llista pot sofrir petits canvis si diverses persones del club ja han llegit una obra.

Organització de les sessions

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el divendres dia 28 de setembre, a les 18.00 h,
a l’aula 73 de l’edifici de l’EOIBD.

Les sessions següents tindran lloc de 18.00 a 20.00 h a la mateixa aula els dies 16/11, 14/12, 25/01,
01/03, 29/03, 26/04, 31/05 i 28/06.

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:

Astrid van Winden: avanwinden@eoibd.cat


