
 
 
 
 

CURSOS ESPECIALS D´EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 

Club de lectura d´anglès (en línia) 
 

Les obres previstes per al curs 2021-22 són: 
 

5 d’octubre Sessió informativa   

26 d‘octubre The underground railway by Colson Whitehead. 2020 

320 pages 

16 de novembre 
 

 

The fountains of silence by Ruta Sepetys. 2019 

412 pages 

 

 

21 de desembre 
 

 

The good neighbours by Nina Allan. 2021 

394 pages 

 

11 de gener 
 

                                

Dracula by Bram Stoker. 1897 

400 pages 

 

21 de febrer 
 

                            

The man without a shadow by Joyce Carol Oates. 2017 

370 pages 

15 de març 
 

 

 

Born in 1982 by Kinm Ji-young. 2020 

176 pages 

 



 
 
 
 

12 d‘abril 
 

 

Normal people by Sally Rooney. 2020 

266 pages 

 

3 de maig 
 

 

Once upon a river by Diane Setterfield. 2019 

370 pages 

 

 

Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el dia 5 d´octubre a les 18.30 h en 
línia. 

Les sessions següents tindran lloc un dimarts al mes de 18.30 a 20.30 h. Es durà a terme a 
través de la plataforma zoom que permet també la discussió en petits grups. La professora 
enviarà l’enllaç per a totes les sessions del club. 
 

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.  
- Es podrà fer referència a la informació rellevant sobre l’autor i la seva obra, per tal d’introduir 
cada sessió i seguir una estructura ordenada en cada sessió. 
- 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 B2 
(4t o 5è).  

Coordinació 

Rosa Maria Cano: rcano@eoibd.cat 

 


