CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Club de reportatges en neerlandès
Op reis door Nederland en Vlaanderen (2)
El primer objectiu és fer un viatge virtual per diferents zones del món neerlandòfon (ciutats,
regions), i centrar-nos en la seva història, geografia, aspectes socioculturals, art,
personatges destacats, etc., mirant reportatges. Un altre objectiu és que durant les sessions
es generi una plataforma en la què 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:
8 d’octubre

Sessió informativa

29 d‘octubre

Oostende en de Belgische kust

19 de novembre

Zeeland

17 de desembre

Hasselt en Belgisch Limburg

14 de gener

De Biblebelt

11 de febrer

Brussel en het Brusselse gewest

11 de març

Noord-Brabant

8 d’abril

13 de maig

Leuven

Amsterdam

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 74 de l’edifici de l’EOIBD.
Les sessions següents tindran lloc un divendres al mes de 18.00 a 20.00 h i es faran en línia
via Zoom.

Estructura de les sessions
- Els participants del club miraran a casa uns reportatges documentals relacionats amb els
diferents aspectes d’una ciutat o regió de parla neerlandesa (tindran els enllaços
al google drive compartit o al correu electrònic).
- Durant la sessió en línia per Zoom, es parlarà sobre aquests aspectes, es miraran
fragments de les pel·lícules i els documentals, 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, es farà un grup al google drive amb
l'objectiu que les conductores del club puguin tenir contacte amb els participants del club i
anar posant els enllaços que poden tenir interès per als participants.

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
Anne Baude: abaude@eoibd.cat
Astrid Van Winden: avanwinden@eoibd.cat

