
 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 
 

Club de reportatges en rus 

Personatges que han marcat la història de Rússia. Segle XX-XXI. 

 
L'objectiu del club és conèixer les persones destacades a la Rússia del segle XX-XXI com 
escriptors, poetes, polítics, actors, etc. a través d'uns documentals on es parla de les seves 
vides; llegir o mirar alguns fragments de les seves obres (versos, relats, pel·lícules...), parlar 
dels fets de la història que han estat marcats per aquests personatges, etc. 

Els reportatges previstos per al 2020-21 són: 

2 d’octubre Sessió informativa 
16 d‘octubre     Мстислав Ростропович виолончелист, музыкант, 

композитор, общественный деятель  (1927 – 2007)  

13 de novembre Екатерина Фурцева – советский государственный и 
партийный деятель, Министр культуры СССР (1910 – 1974) 

11 de desembre 
 

Анна Политковская – журналистка, общественный 
деятель, правозащитница (1958 – 2006) 

22 de gener 
 

Константин Симонов – поэт, писатель, киносценарист 
(1915 – 1979) 

19 de febrer 
 

Анна Герман  – польская певица немецкого происхождения, 
которая пела на русском (1936 - 1982) 

19 de març 

 
 

Андрей Сахаров – физик-теоретик, один из создателей 
первой водородной бомбы, диссидент и правозащитник 
(1921 – 1989) 

9 d’abril 
 
 

Никас Сафронов – художник (род.1956)  

7 de maig 
 
 

Алла Пугачёва – певица, композитор, продюсер, Народная 
артистка СССР (род.1949) 

 



 

Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 2 d´octubre a les 17.30 h a 
l’aula 75 de l’edifici de l’EOIBD. 

Les sessions següents  tindran lloc un divendres al mes de 17.30 a 19.30 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 uns reportatges documentals relacionats amb els 
protagonistes del curs (tindran els enllaços al google drive compartit o al correu electrònic). 

- Durant la sessió es parlarà sobre la vida i obra dels personatges, es miraran fragments de 
les pel·lícules i els documentals, es faran debats i diferents tasques que afavoreixin la 
pràctica d'expressió i comprensió oral. 

- A cada sessió hi haurà presentacions sobre la vida dels personatges per part de l'alumnat 
que hauran escollit prèviament un tema en què els agrada participar. 

- A la sessió informativa es donarà el programa del club, es farà un google drive, amb 
l'objectiu que la coordinadora del club pugui tenir contacte amb els participants del club i 
anar posant els enllaços que poden tenir interès per als participants. 
 

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 

Olga Leontieva: oleontieva@eoibd.cat     

 


