
 
 
 

 

 
 
 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 

CLUB DE LECTURA DE FRANCÈS 
Els llibres previstos per al 2022-23 són: 

29/09/22 Sessió informativa 

20/10/22 
Le collier rouge, Jean-Christophe Rufin.  
Folio 2015 

17/11/22 
Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson.  
Folio 2010 

15/12/22 
Tropique de la violence, Natacha Appanah.  
Folio 2018 

12/01/23 
Les enfants sont rois, Delphine De Vigan.  
Folio 2022 

09/02/23 
Serge, Yasmina Reza.  
Folio 2022 

30/03/23 A determinar  

20/04/23 A determinar  

18/05/23 A determinar  

 

Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 29 de setembre a les 16.00 h a 
l’aula 73 de l’edifici de l’EOIBD. 

Les sessions següents tindran lloc els dijous de 16.00 a 18.00 h a la mateixa aula. 

Estructura de les sessions 

● L’objectiu del club de lectura és que durant les sessions es generi una plataforma on es 
pugui parlar d’una manera interactiva i distesa del llibre: valoració de la lectura, estil, 
contingut, els personatges, la problemàtica, l’entorn, l’autor, etc.  
● Per dinamitzar la sessió, a banda de proporcionar temes de debat i preguntes per tal de fer 
arrencar el debat, es faran activitats de comprensió oral i lectora per tal de conèixer més a 



 
 
 

 

fons l’autor, l’obra i la crítica que se n’ha fet. A més, es treballaran fragments i/o lèxic 
específic del llibre. La idea és no només discutir al voltant del text llegit sinó també treballar 
la llengua. Abans de començar la lectura, la professora podrà enviar per correu electrònic 
una fitxa de lectura als alumnes per tal de començar a preparar la sessió de debat.  
● Segons el llibre podem fer una trobada amb l'escriptor (Zoom) o amb algun especialista del 
autor, traductor del llibre al català, etc.     

Requisits 

Aquest club de lectura està adreçat a persones amb un nivell corresponent com a mínim al 
B2 de l'EOI o equivalent.  

Coordinació 
Maria Garcia: mariagarcia@eoibd.cat  
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