CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Club de lectura de grec
Les obres previstes per al curs 2021-22 són:
8 d‘octubre

Sessió informativa

29 d‘octubre

Ioanu, Yorgos (2006): Per un orgull. Atenes: Kedros
96 p.
Relats

26 de novembre

Filipu, Filipos (2013): La filla de l’armador. Nicòsia: Aigaion
112 p.
Novel·la policíaca

17 de desembre

Mirivilis, Stratis (2012): El Vasilis el Arvanitis. Atenes: Estia
116 p.
Novel·la

21 de gener

Palavós, Yannis (2017): Gra gru. Atenes: Íkaros.
96 p.
Novel·la gràfica

18 de febrer

Markaris, Petros (2021): L’art de l’horror. Atenes: Keimenabooks
182 p.
Relats

18 de març

Theotokis, Konstantinos (1993): Honor i diners Atenes: Nefeli
130 p.
Relat

29 d‘abril

20 de maig

Papadakis, Yorgos (2018). El carter. Atenes: Estia.
232 p.
Novel·la

Plaskovitis, Spiros (2000). La ciutat, Atenes: Kedros.
228 p.
Novel·la

Organització de les sessions
Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 8 d’octubre, a les 18.00 h, a l’aula 57 de
l’edifici de l’EOIBD.
Les sessions següents tindran lloc els divendres de 18.00 a 20.00 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 generi una plataforma en què es pugui
parlar d’una manera interactiva i distesa dels llibres que s’hauran llegit per a cada data. Es debatrà
i s’intercanviaran opinions i impressions al voltant d’aspectes com l’estil de l’obra, el contingut
narratiu, les característiques i particularitats del seus personatges
- En la primera part de cada sessió es parlarà del fil argumentatiu i es discutiran escenes i moments
que hagin sorprès o atret la curiositat dels participants. Posteriorment s’analitzaran particularitats
i aspectes dels personatges dels llibres: descripció dels seus caràcters i debat al voltant dels seus
actes i decisions. Finalment es treballaran extractes de la narració que hagin tingut un impacte
significatiu en l’alumne. Aquesta última part es centrarà en l’estil i llenguatge de l’obra.

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
Maira Fournari: mfournari@gmail.com / Kleri Skandami: kskandami@eoibd.cat

