
 

 
 
 

CURSOS ESPECIALS D´EDUCACIÓ  
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

Club de lectura de francès 
Les obres previstes per al curs 2020-2021 són:  
 

30 de setembre Sessió informativa 

27 i 28 d’octubre   Léonor de Recondo: Pietra viva (2015) 
 Points Grands Romans. Poche. 181 pàgines. 
 EAN : 9782757838044 

24 i 25 de novembre   Aurélie Valognes: Au petit bonheur la chance (2019)  
 LGF Livre de poche. 384 pàgines. 
 EAN : 9782253074304 

19 i 27 gener   Alice Zeniter: L’art de perdre (2019) 
 J’ai lu, Coll. J’ai lu. Poche. 608 pàgines. 
 EAN 9782290155158 

23 i 24 de febrer  

 

 Aki Shimazaki: Le poids des secrets. Tome I, Tsubaki (2005). 
 Actes Sud, Babel. Poche. 114 pàgines. 
 EAN : 9782742757909 
 
 

23 i 24 de març 
 

 Véronique Olmi: Bakhita (2019).  
 LGF Livre de poche. 472 pàgines.  
 EAN :9782253259718 
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27 i 28 d’abril   Louis-Philippe Dalembert: L’autre face de la mer (2005).  
 Alpheé, Coll.Motifs. Poche. 222 pàgines. 
 EAN : 9782753800144 

25 i 26 de maig  A determinar 

15 i 16 de juny A determinar 

 

Organització de les sessions  
Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el dia 30 de setembre a les 
12.00 h a l'aula 59.  

Les sessions següents tindran lloc a l’aula 59:  

Un grup es reunirà un dimarts al mes de 10.00 a 12.00 h (vegeu dates a l’apartat anterior) 
i l'altre un dimecres al mes de 12.00 a 14.00 h (vegeu dates a l’apartat anterior). 

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 pugui parlar d’una manera 
interactiva i distesa del llibre: valoració de la lectura, estil, contingut, personatges, 
problemàtica, entorn, etc.   

- Al començament de cada sessió cada participant donarà la seva opinió sobre el llibre. 
Tot seguit s’analitzaran els personatges de la novel·la. També es parlarà de l’estil i el 
registre de l’obra. Finalment els participants en proposaran passatges que els hagin 
especialment interessat, commogut, divertit, … 

- S’enviarà un dossier amb informació rellevant sobre l’autor i la seva obra, per tal 
d’introduir cada sessió. 

Requisits 

Aquest club de lectura està adreçat a persones amb un nivell corresponent com a mínim 
al B2.  

Coordinació 

Carme Porcel: clubs2016@gmail.com   

 


