
 
 
CURSOS ESPECIALS D´EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 

Club de lectura d‘italià 
 
Les obres previstes per al curs 2020-21 són: 
 

18 de setembre Sessió informativa 

13 de novembre 

 

Viola Ardone 
Il treno dei bambini 
Editore: Einaudi    
Collana: Stile Libero Big 
Anno edizione: 2019  
ISBN 9788806242329 

11 de desembre 

 

Nadia Terranova 
Gli anni al contrario 
Editore: Einaudi  
Collana:  Stile Libero Big 
Anno edizione: 2015  
ISBN 9788806217310 

22 de gener 

 

Carlo Lucarelli 
L'ottava vibrazione 
Editore: Einaudi  
Collana: Stile Libero Big 
Anno edizione: 2008 
ISBN 9788806190699  
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19 de febrer 

 

Stefania Auci 
I leoni di sicilia 
Editore: Nord  
Collana: Narrativa Nord 
Anno edizione: 2019  
ISBN 9788842931539 

19 de març 

 

Sandro Veronesi 
XY 
Editore: Fandango Libri   
Anno edizione: 2010  
EAN: 9788860441812 

23 d‘abril 

 

Paolo Cognetti 
Le otto montagne 
Editore: Einaudi  
Collana: Supercoralli 
Anno edizione: 2016 
ISBN 9788806226725 

21 de  maig 

 

Pif 
...che Dio perdona a tutti 
Editore: Feltrinelli  
Collana: I Narratori 
Anno edizione: 2018 
ISBN: 9788807033131 
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19 de juny 

 

Ilaria Tuti 
Fiori sopra l'inferno 
Editore: Longanesi  
Collana: La gaja scienza 
Anno edizione: 2018 
ISBN 9788830449817 

 
Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 17 de setembre a les 16.00 h 
a l’aula 44 de l’edifici de l’EOIBD. 

Les sessions següents tindran lloc els divendres de 16.00 a 18.00 h a l’aula 41. 

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 del llibre: valoració de la 
lectura, estil, contingut, personatges, problemàtica, entorn,  autor, etc.  

- Els alumnes rebran mitjançant el blog, textos sobre l’autor i la seva obra, per tal 
d’introduir cada sessió i seguir una estructura. 

- S’ha creat un bloc específic per al seguiment de les sessions: 
(https://ilclubdilettura.wordpress.com/), on s’introduirà informació sobre els 
llibres, autors, context social, cultural i històric per tal d’enriquir les lectures.  

- Per dinamitzar les xerrades de cada sessió, es formularan diverses preguntes 
sobre els personatges, l’estil narratiu, la trama, etc. 

Requisits 

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

Coordinació 
M. Àngels Bargalló: mabargallo@eoibd.cat 


