
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Books & Tea: Multicultural Voices from English-Speaking Countries

Professora: Lola Raventós Conill

Destinataris:
Mestres d’Educació Primària, Professors d’Educació Secundària i d’Escoles Oficials d’Idiomes
que siguin amants de la lectura.

Descripció del curs:
Aquest curs es proposa presentar oferir als assistents una sèrie de textos que donin una
visió de les circumstàncies històriques, socials, culturals i lingüístiques de països que han
estat ex-colònies britàniques i on, per tant, la llengua anglesa figura com una de les
llengües oficials. Mitjançant la presentació de vídeos i textos literaris els assistents podran
gaudir de la lectura, ampliar el seu coneixement sobre els països de parla anglesa i els seus
autors,  practicar diferent destreses i posar al dia el seu anglès.

A totes les sessions es passarà informació biogràfica sobre els autors i les autores, el seu
context històric i social i es donarà als assistents una sèrie d’activitats per comentar les
lectures i ajudar a la seva comprensió.

Durada:
40 hores (34 hores presencials en sessions de dues hores i 6 a casa per preparar la
presentació final)

Horari:
Dimecres, 18.30 – 20.30 h

Dates:
23/10/19 – 13/05/20

Lloc:
Aula 5 de l’edifici annex de l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes

Objectius:
- Ajudar a consolidar el nivell de llengua anglesa dels participants, especialment el seu
domini de les destreses bàsiques (comprensió lectora, comprensió oral i expressió oral
especialment).
- Mostrar un ventall d’estratègies metodològiques que ajudin als docents a reflexionar i
aprofundir en les diferents tècniques d’ensenyament de l’idioma emprades a l’aula.
- Mostrar la riquesa i la varietat de la cultura dels diferents països de parla anglesa i
exposar els assistents a diferents varietats de llengua anglesa.
- Subratllar el poder de la literatura com a eina de creixement personal i com espai de
coneixement del món i d’un mateix, tot desenvolupant la sensibilitat lectora.

Metodologia:
La metodologia emprada és el resultat de la convergència de tres línies metodològiques:
l’enfoc comunicatiu de les metodologies de l’ensenyament de l’anglès com a llengua
estrangera, les teories socioculturals sobre l’aprenentatge de llengües estrangeres i,
finalment, les àrees de coneixement anomenades “estudis culturals” (cultural studies), que
inclouen estudis de gènere i teoria post colonial.

Programa:
Els assistents llegiran tres novel·les i short stories. El calendari és el següent:

23 d’octubre: Introductory session
6 de novembre: A Family Supper by Kazuo Ishiguro (British Assian)
27 de novembre: Brooklyn by Colm Tóibín session I (Ireland)
4 de desembre: Brooklyn by Colm Tóibín session II
18 de desembre: Imitation by Chimamanda Ngozie Adichie (Nigeria)



8 de gener: Escort and Cages by A. Gurnah (Zanzibar)
15 de gener: One House by Nayomi Munaweera (Sri Lanka)
29 de gener: Letters by Chief Seattle and The Years of My Birth by Louise Ercdrich (Native
American)
19 de febrer: Playing in the Light by Zoë Wicomb session I (South Africa)
26 de febrer: Playing in the Light by Zoë Wicomb session II
11 de març: Bartleby, the Scrivener by H. Melville (USA)
25 de març: Seize the Day by Saul Bellow (session I) (Jewish American)
1 d’abril: Seize the Day by Saul Bellow (session II)
15 d’abril: Brokeback Mountain by Annie Proulx (USA)
22 d’abril: The Monkey’s Paw by WW Jacobs (UK) and The Black Cat by EA Poe (USA)
6 de maig: The Revenant by Edwidge Danticat and Girl by Jamaica Kincaid (Caribbean)
13 de maig: Students’ presentations

Idioma:
Les sessions tindran lloc en anglès. Nivell mínim exigit: B2.

Preu:
219,80 €

Avaluació:
L’avaluació del curs serà continuada i serà obligatori fer tots els exercicis i activitats que es
presentin (lectura dels textos, discussió i debat a les sessions presencials). A la darrera
sessió cada alumne haurà de fer una presentació individual escollint un text, desenvolupant
la seva explotació didàctica i destacant algun aspecte del món post colonial treballat a
classe.

Certificat:
En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80%
per obtenir-lo.

Matrícula:
A partir del 04/10/2019, 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 classes.

Documentació imprescindible per a la matrícula
És imprescindible adjuntar escanejada (en format PDF o imatge, mida màxima de 2 MB), en el
moment de la matrícula, la documentació següent:
- DNI/NIE
- acreditació del nivell de llengua (la matrícula de les persones que hagin de fer la prova de
nivell no serà definitiva fins que el/la professor/a no hi doni el vistiplau. En cas de no tenir
el nivell adequat, l’escola retornarà els diners de la matrícula).
- documentació justificativa corresponent, en el cas de bonificació (50%) o exempció de
pagament de la matrícula del curs (només s’han de pagar 30,00 €)

Horari d’atenció al públic:
Presencial: dimarts, de 10.00 a 12.00 h, i dijous, de 17.00 a 19.00 h.
Telefònica: dimecres, de 12.00 a 14.00 h, i dijous, de 16.00 a 17.00 h.

Informació addicional:
 L’Escola es reserva el dret d’anul·lar el curs 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 un curs.
 En cas d’exempció, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i
no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.

NOTA: Totes les informacions d’aquest full estan subjectes a possibles canvis.
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