CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

CLUB DE CINEMA EN ESPANYOL
El propòsit del club de cine és gaudir amb una selecció de les pel·lícules més rellevants de les
últimes dècades amb l’objectiu de parlar de temes d’actualitat per comprendre la societat i la
cultura espanyoles.
Es farà una sessió informativa a totes les persones interessades el dia 23 d’octubre a las 10 h a
l’aula 01 (planta baixa) de l’EOIBD.
Les sessions tindran lloc els divendres, de 10 a 12 h, a la mateixa aula.
En cas de confinament del vostre grup o de l’escola, les sessions se seguiran fent en línia.

Calendari
30/10/20

Solas (Benito Zambrano, 1999). Dones i precarietat.

27/11/20

En construcción (José Luis Guerín, 2001). Turisme de masses i reordenament
urbanístic.

18/12/20

Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004). El dret a la vida.

29/01/21

La isla mínima (Alberto Rodríguez, 2014). Cartografies de l’Espanya negra del
postfranquisme.

26/02/21

Requisitos para ser una persona normal (Leticia Dolera, 2015). Ser diferents, ser
iguals.

26/03/21

El Olivo (Icíar Bollaín, 2016). L’herència de la terra.

30/04/21

Embarazados (Juana Macías, 2016). La por a ser pares.

28/05/21

El Reino (Rodrigo Sorogoyen, 2018). La corrupció política.

Estructura de les sessions
- L’objectiu del club de cinema és que durant les sessions es generi una plataforma en què es pugui
parlar d’una manera interactiva i distesa de les pel·lícules: valoració del film, estil, contingut,
personatges, context històric, etc.
- Els alumnes rebran mitjançant aquest blog (https://sites.google.com/view/clubdecinema/club-decine-2021) una fitxa de treball amb exercicis i informació sobre la pel·lícula, el director, els
personatges, les seqüencies més destacades, el context sociocultural, etc., amb l’objectiu de tenir
una visió més enriquidora i complerta de la pel·lícula.
Per dinamitzar les sessions, es formularan diverses preguntes sobre els personatges, la trama, la
comparació amb certs aspectes socioculturals, frases fetes, etc.

Requisits
Aquest club de cinema està adreçat a persones que tinguin o estiguin cursant com a mínim un B2.1
del Marc Comú de Referència.
Abans de formalitzar la matrícula, tots els alumnes hauran d’enviar un correu al coordinador,
especificant el seu nivell d’espanyol.

Coordinació
Miguel Ángel León: miguelmisho@gmail.com

