
 
 
 
 

CURSOS ESPECIALS D´EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 

Club de lectura d´anglès 
 

Les obres previstes per al curs 2020-21 són: 
 

5 d’octubre Sessió informativa 
2 de novembre History of Danish Dreams  

Peter Hoeg, 1988 

30 de novembre 
 

The Left Hand of Darkness   
Ursula K Le Guin, 1969 

18 de gener 
 

The PowerBook  
Jeanette Winterson, 2000 

22 de febrer 
 
 

Planet of Exile  
Ursula K Le Guin, 1966 

22 de març 
 

The Ugly One With The Jewels And Other Stories  
Laurie Anderson, 1995 

         19 d’abril 
 
 

Gifts  
Ursula K Le Guin. 2004 
 

17 de maig 
 
 

Voices  
Ursula K Le Guin. 2006 

21 de juny 
 
 

Powers  
Ursula K Le Guin. 2007 

 

Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el dia 5 d´octubre a les 16.15 h a 
l’aula 77. 
Les sessions següents tindran lloc aproximadament un dilluns al mes de 16.15 a 18.15 h a la 
mateixa aula. 

En cas de confinament del vostre grup o de l’escola, les sessions se seguiran fent en línia. 

 



 
 
 
 

Estructura de les sessions 

- L’objectiu del club de lectura és que durant les sessions es generi una plataforma en què es 
pugui parlar d’una manera interactiva i distesa dels llibres que s’hauran llegit per a cada data.  
- Es debatrà i s’intercanviaran opinions i impressions al voltant d’aspectes com l’estil de l’obra, 
el contingut narratiu, les característiques i particularitats del seus personatges. 
- A la primera part de cada sessió es parlarà del fil argumentatiu i es discutiran escenes i 
moments que hagin sorprès o atret la curiositat dels participants. Posteriorment s’analitzaran 
particularitats i aspectes dels personatges dels llibres: descripció dels seus caràcters i debat al 
voltant dels seus actes i decisions. Finalment es treballaran extractes de la narració que hagin 
tingut un impacte significatiu en l’alumne. Aquesta última part es centrarà en l’estil i llenguatge 
de l’obra. 
 

Requisits 

Aquest club de lectura està adreçat a persones amb un nivell corresponent com a mínim al B2 
(4t o 5è).  

Coordinació 

Alex Garcia:  agarcia@eoibd.cat  

 


