
 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 

Club de reportatges en espanyol 

 Temes d’actualitat de la societat espanyola 

 

L’objectiu del club està adreçat a totes les persones que desitgin debatre sobre les 
diferents realitats socioculturals existents a l’Espanya contemporània. Es pretén que 
durant les sessions es generi una plataforma en la que es pugui parlar d’una manera 
interactiva i distesa dels reportatges visionats a casa: valoració del reportatge, 
contingut, interès cultural, etc. 

Els reportatges previstos per al 2021-22 són: 

29 d’octubre Sessió informativa 
5 de novembre Spain is different 

26 de novembre De tapes 
 

17 de desembre “L’Espanya vaciada” 

28 de gener El difícil accés a l’habitatge en la era post Covid 

25 de febrer Combatre el sexisme 

25 de març Pobres amb feina 

29 d’abril El malbaratament de la bombolla immobiliària 

27 de maig Donant-li voltes a les pensions 

 

Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa en línia oberta a tots els interessats el dia 29 d’octubre a 
les 10.00 h via Zoom. 

Les sessions següents  tindran lloc un divendres al mes de 10.00 a 12.00 h i es faran en 
línia via Zoom. 
 

 

 



Estructura de les sessions 

- Els participants del club miraran a casa uns reportatges d’interès social i cultural de 
diverses àrees de la realitat espanyola contemporània. 

- Els alumnes rebran mitjançant aquesta web 
(https://sites.google.com/view/clubdecinema/club-de-reportajes?authuser=0) una 
fitxa de treball amb exercicis i els aspectes socioculturals més destacats del reportatge,  
amb l’objectiu de tenir una visió més enriquidora i complerta de cara al debat en 
classe. 

- Durant la sessió es parlarà d’aquests aspectes, es podran mirar fragments dels 
reportatges, es faran debats i diferents tasques que afavoreixin la pràctica d'expressió i 
comprensió oral.  

- A cada sessió hi haurà presentacions de l'alumnat que vulgui participar-hi. 

- A la sessió informativa es donarà el programa del club i es farà una carpeta 
compartida en google drive amb l'objectiu que els participants del club accedeixin de 
manera ràpida als materials de les diferents sessions del club. 

Requisits 

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

Coordinació 

Miguel Ángel León: miguelmisho@gmail.com 


