
 

 
 
 

CURSOS ESPECIALS D´EDUCACIÓ  
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

Club de lectura de francès 

Les obres previstes per al curs 2021-2022 són:  
 

28 de setembre Sessió informativa 

19 d’octubre (Grup A) i  
24 de novembre (Grup B) 

 

 

Mas, Victoria: Le bal des folles (2021).  
 
LGF/Livre de poche.   
 
234 p.  
 
Novel·la 

20 d’octubre (Grup B) i  
23 de novembre (Grup A) 

Plamondon, Éric : Taqawan (2019).  
 
LGF/Livre de poche.  
 
224 p. 
 
Novel·la 

18 i 19 de gener Slimani, Leïla : Le pays des autres (2021).  

Gallimard/Poche.  

416 p. 

Novel·la 

15 i 16 de febrer 
 

                

 
Guay-Poliquin, Christian : Le poids de la neige (2012).  

J'ai lu Poche.  

288 p. 

Novel·la 

15 i 16 de març  
 

 

Puértolas, Romain : La police des fleurs, des arbres et des forêts 
(2015).  

LGF/Livre de Poche.  

314 p.  

Novel·la 



 

 
 
 

CURSOS ESPECIALS D´EDUCACIÓ  
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

19 i 20 d’abril 
 
 
 

Coulin, Delphine : Samba pour la France (2016).  

Le Seuil Cadre rouge.  

312 p. 

Novel·la 

17 i 18 de maig 

 

Colin, Niel : Seules les bêtes (2016).  

Babel noir poche.  

304 p. 

Novel·la 

14 i 15 de juny 
 

Alcoba, Laura: Manèges. Petite histoire argentine (2015).  

Folio poche.  

144 p.  

Novel·la 

 

Organització de les sessions  
Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el dia 28 de setembre a les 
11.00 h a l'aula 58 de l’EOIBD.  
 

Un grup es reunirà un dimarts al mes de 10.00 a 12.00 h i l'altre un dimecres al mes de 
12.00 a 14.00 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 lectura és que durant les sessions es pugui parlar d’una manera 
interactiva i distesa del llibre: valoració de la lectura, estil, contingut, personatges, 
problemàtica, entorn, etc.   
 

- Hi haurà un dossier amb informació rellevant sobre l’autor i la seva obra, per tal 
d’introduir cada sessió. 

Requisits 

Aquest club de lectura està adreçat a persones amb un nivell corresponent com a mínim 
al B2.  

Coordinació 

Carme Porcel: clubs2016@gmail.com   


