
 
 

 
 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 
 

Club de sèries en alemany 

 
Les sessions previstes per al 2021-22 són: 

 
 

15 d’octubre Sessió informativa 
5 de novembre Barbaren - Kap. I - Wolf und Adler 

10 de desembre Barbaren - Kap. II - Die Vergeltung 

14 de gener Barbaren - Kap. III - Am Abgrund 

11 de febrer Barbaren - Kap. IV - Ein neuer Reik 

11 de març Barbaren - Kap V - Der Verrat 

22 d’abril Barbaren - Kap. VI - Die Schlacht 

20 de maig Terra X (ZDF) - Kampf um Germanien (1/2) 

10 de juny Terra X (ZDF) - Kampf um Germanien (2/2) 

 
Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el dia 15 d’octubre a les 17.30 h a 
l’aula 67 de l’EOIBD. 

El grup es reunirà un divendres al mes de 17.30 h 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 

- L’objectiu del club de sèries és que, durant les sessions, es generi una plataforma en què es 
pugui parlar d’una manera interactiva i distesa de les sèries: valoració de la sèrie, contingut, 
interès cultural, etc. 

- Els membres del club de sèries miraran cada capítol amb la tasca d’anotar aspectes de què 
vulguin parlar. Poden apuntar el minut exacte que volen comentar i a classe es pot passar 
per recordar el passatge als companys i que se’n pugui debatre millor. La coordinadora haurà 
passat el primer dia un guió amb idees (“Quina és l’escena que més t’ha impactat? Per què?” 
“Quin personatge es fa més atractiu? Quin menys? Per què?” “Els personatges han 
evolucionat respecte a capítols anteriors?” “Què diem de l’ambientació i el vestuari?” “Què 
sabem sobre el moment històric que es recrea a la sèrie?”, etc.). 

- Els membres exposaran els aspectes que portaran anotats i els companys aniran afegint 
els seus comentaris amb l’objectiu de crear debat. 

- El paper de la coordinadora del club és mirar que tothom tingui alguna cosa a dir i l’espai 
per dir-la. Animarà la conversa si defalleix, donarà torns de paraula per tal que tothom 
intervingui més o menys el mateix temps, etc. També proporcionarà informació sobre els 
fets històrics que es relaten a la sèrie. 
 

Requisits 

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

Coordinació 

Ana García: agarciasantos@eoibd.cat     
 


