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Club de lectura d‘italià 

Les obres previstes per al curs 2021-22 són: 

15 d’octubre Sessió informativa 

12 de novembre 

 

Valeria Usala  
La rinnegata  
Garzanti, 2021 
Collana: Narratori moderni 
EAN: 9788811817499 
 

17 de desembre 

 

Ferzan Ozpetek 
Come un respiro 
Editore:Mondadori 
Collana: Strade blu 
Anno edizione: 2020 
EAN: 9788804719854 
 
 

21 de gener 

 

Melania G. Mazzucco 
L'architettrice 
Editore: Einaudi 
Collana: Supercoralli 
Anno edizione: 2019 
EAN: 9788806209421 
 
 
 

18 de febrer 

 

Erri De Luca 
Impossibile 
Editore: Feltrinelli 
Collana: I narratori 
Anno edizione: 2019 
EAN: 9788807033551 
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11 de març Teresa Ciabatti 
Sembrava bellezza 
Editore: Mondadori 
Collana: Scrittori italiani e stranieri 
Anno edizione: 2021 
EAN: 9788804735243 
 
 

22 d‘abril 

 

Maurizio De Giovanni 
Gli occhi di sara 
Editore: Rizzoli 
Collana: Nero Rizzoli 
Anno edizione: 2021 
EAN: 9788817155724 
 

20 de maig 

 

Lia Piano 
Planimetria di una famiglia felice 
Editore: Bompiani 
Collana: Letteraria italiana 
Anno edizione: 2019 
EAN: 9788830101081 
 

 

17 de juny Massimo Carlotto 
E verrà un altro inverno 
Editore: Rizzoli 
Collana: Nero Rizzoli 
Anno edizione: 2021 
EAN: 9788817156462 
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Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 15 d‘octubre a les 16.00 h a 
l’aula 45 de l’edifici de l’EOIBD. 

Les sessions següents tindran lloc els divendres de 16.00 a 18.00 h a l’aula 46. 

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  

 


