
 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 
 

Club de reportatges en rus 

Viatge pel Volga. Ciutats i persones 
 

L'objectiu del club és conèixer les ciutats més destacades del riu Volga, la seva història, 
llocs emblemàtics i la gent que havia viscut i viu allà a través d'uns documentals i 
reportatges. Els participants del curs escolliran un tema d’una sessió i prepararan la seva 
presentació que donarà un imput per parlar tothom a classe. 
 
Els reportatges previstos per al 2021-22 són: 

1 d’octubre Sessió informativa  + documental “Volga” 
https://youtu.be/9OZnSLsw0Kc 

22 d’octubre Тверь. Истоки Волги 

19 de novembre Ярославль 

17 de desembre Нижний Новгород 

21 de gener Казань 

18 de febrer  Самара 

25 de març Саратов 

29 d’abril Волгоград 

20 de maig Астрахань 
 

 

Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 1 d´octubre a les 17.30 h a 
l’aula 72 de l’edifici de l’EOIBD. 

Les sessions següents  tindran lloc un divendres al mes de 17.30 a 19.30 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 

- Els participants escolliran un tema (una o dues ciutats) que poden compartir entre 2-3 
persones per fer una presentació a classe, mentre la resta del grup miraran a casa uns 



reportatges i documentals relacionats amb el tema per poder després fer preguntes i 
participar en un discurs. Tindran els enllaços al google drive compartit i al correu electrònic. 

- Durant la sessió es faran les presentacions i es parlarà sobre les ciutats i els personatges 
que han marcat la història d'aquelles ciutats, es miraran fragments de les pel·lícules i els 
documentals, es faran debats i diferents tasques que afavoriran la pràctica d'expressió i 
comprensió oral. 

- A la sessió informativa es donarà el programa del club, es farà un google drive, amb 
l'objectiu que la coordinadora del club pugui 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 

Olga Leontieva: oleontieva@eoibd.cat     

 


