CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Club de reportatges en anglès
The State of Affairs. Una mirada al món en anglès
Club de reportatges adreçat a totes les persones que desitgin aprofundir coneixements en
temes actuals i de repercussió global, especialment provinents de països anglòfons. Els
objectius són:
- Treballar les múltiples variants de la llengua anglesa per tal que l’alumnat sigui capaç de
comprendre amb eficàcia documentals de diferents parts del món anglòfon.
- Generar una plataforma en la què es pugui parlar d’una manera interactiva i distesa dels
reportatges visionats prèviament: valoració del reportatge, contingut, interès cultural,
aspectes del llenguatge, entre d’altres..
Els reportatges previstos per al 2020-21 són:
5 d’octubre

Sessió informativa

19 d’octubre

Viatge i descobriment

16 de novembre

Identitat a l’era globalitzada

21 de desembre

Crisi social als EUA

1 de febrer

Brexit i Covid 19: La tempesta perfecta al Regne Unit

8 de març

Progrés, medi ambient i emergència climàtica

12 d’abril

Literatura, Digitalització i Capitalisme

3 de maig

La introspecció i coneixement individual

7 de juny

L’anglès a escala planetària

Organització de les sessions
Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 5 d´octubre a les 18.00 h a
l’aula 77 de l’edifici de l’EOIBD.
Les sessions següents tindran lloc 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
- Els participants del club miraran a casa una sèrie de reportatges documentals relacionats
amb l’àrea temàtica de cada sessió (tindran els enllaços al Google Drive compartit o al correu
electrònic).

- A cada sessió s’expressaran i debatran opinions al voltant del tema dels reportatges
visionats. També es seleccionaran petits extractes per practicar i afavorir la comprensió i
expressió orals
-Els participants que ho desitgin tindran l’oportunitat de realitzar presentacions a cada
sessió.
- A la sessió informativa es donarà el programa del Club, es farà un Google Drive amb
l'objectiu que el coordinador pugui tenir contacte amb els participants i desar-hi enllaços
d’interès.
- El curs continuarà amb normalitat a través de Zoom en cas que les sessions haguessin de
prosseguir de manera no-presencial

Requisits
Aquest club de reportatges està adreçat a persones amb un nivell corresponent com a
mínim al cinquè curs de l'EOI o equivalent.

Coordinació
Alex Garcia: agarcia@eoibd.cat

