
 
 
 

CURSOS ESPECIALS D´EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 

Club de reportatges de grec 

Històries de Grècia. Εsdeveniments, llocs i personatges. 
Reportatges de l'arxiu de la televisió grega ERT remasteritzats/digitalitzats 

 

Les sèries o els reportatges previstos per al curs 2020-21 són: 

 
14 d’octubre Sessió informativa 

28 d‘octubre 
 

Festival de cinema de Tessalònica 

25 de novembre 
 

L´Escola Politècnica d‘Atenes i els esdeveniments del 17 de novembre 
de 1973 

9 de desembre 
 

Els actors El.li Lambeti i Dimitris Horn i el seu Nadal grec 

13 de gener 
 

El cantant cretenc Nikos Xilouris 

10 de febrer 
 

Pintors paisatgistes grecs. “Thalassografies” 

10 de març 
 

Les celebracions dels 200 anys de la Revolució (guerra de la 
Independència) grega / 25 de març de 1821. La ciutat de Messolongui. 

14 d‘abril 
 

Els espectacles i la gent de dos teatres antics -Epidaure i Delfos- en la 
Grècia moderna. La fotògrafa Nelly´s  
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12 de maig 
 

Parcs naturals de Grècia del Nord. Zones humides. 

 

Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 14 d´octubre a les 16.15 h a l’aula 59 de 
l’edifici de l’EOIBD. 

Les sessions següents  tindran lloc un dimecres 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 reportatges és que durant les sessions es generi una plataforma en què 
es pugui parlar d’una manera interactiva i distesa dels reportatges: valoració, estil, contingut, 
personatges, etc.  

- En cas d´haver de continuar les sessions de manera no-presencial es farà servir l´aplicació 
ZOOM  (servei de video conferència). 

Requisits 

Aquest club de reportatges està adreçat a persones amb un nivell corresponent com a mínim al B2.1 
curs de l'EOI o equivalent.  

Coordinació 

Kleri Skandami: kskandami@eoibd.cat     


