
Club de sèries d’èuscar

“Aitaren etxea” és una sèrie emesa a la televisió basca el 2015 que consta de 15
capítols. La sèrie narra la vida del poble fictici Etxegi els habitants del qual, en
plena dictadura franquista, lluiten dia a dia per sobreviure a unes complicades
condicions laborals, social i culturals.

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 27 de setembre, a les
17.30 h, a l’aula 54 de l’edifici de l’EOIBD.

Les sessions següents tindran lloc de 17.30 a 19.30 h a la mateixa aula.

Calendari:

Sessió 1 04/10/19 Capítol 1: Guerra Civil i Franquisme, al País Basc i a Catalunya

Sessió 2 18/10/19 Capítol 2: Les relacions humanes i afectives, abans i ara

Sessió 3 08/11/19 Capítol 3: Món laboral i classes socials

Sessió 4 22/11/19 Capítol 4: Les dones, abans i ara

Sessió 5 13/12/19 Capítol 5: Festes i oci, abans i ara

Sessió 6 10/01/20 Capítol 6: Món educatiu i llengua, abans i ara

Sessió 7 24/01/20 Capítol 7: Dictadures i repressió. Resistències i
contrainsurgències

Sessió 8 07/02/20 Capítol 8: Sessió de cloenda i preparació per a la segona
temporada

La proposta de la graella no és la definitiva. Els temes tractats després cada capítol
podrien variar d’ordre depenent dels interessos dels alumnes.



Característiques de les sessions

Les sessions tindran dues parts.

Primera part:

- Resum del capítol i debat sobre les qüestions més important del capítol.
- Valoració del capítol: què és el que més ens ha agradat, el que més ens ha
sorprès, el que voldríem destacar, criticar...
- El moment clau del capítol: quin ha estat el moment més important de la
setmana, el que ha marcat la trama...
- El personatge de la setmana: triar el personatge de la setmana i per què.
- El pròxim capítol: què passarà, que els agradaria què passés,...

Segona part:

A partir de cada capítol treballarem un tema (societat, món laboral, la dictadura
franquista, les relacions humanes, etc.)

Aquesta segona part estarà complementat amb visionats d’altres vídeos o textos
que treballen la temàtica. Es treballarà l’expressió oral i els diferents gèneres
textuals, sobretot, debats (textos argumentatius) i narracions i vivències (gènere
narratiu).

Requisits

Aquest club de sèries està adreçat a persones amb un nivell mínim de 4t de l’EOI.

Matrícula en línia

Abans de formalitzar la matrícula, tots els alumnes han d’enviar prèviament un
correu a la coordinadora, especificant el seu nivell d’èuscar.

Coordinadora: Maddi Garmendia (mgarmendia@eoibd.cat)


