
 
 
 

 

 
 
 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 

CLUB DE LECTURA D‘ITALIÀ 
Els llibres previstos per al 2022-23 són: 

07/10/22 Sessió informativa 

21/10/22 
L'alta fantasia. Il viaggio di Boccaccio alla ricerca di Dante. Pupi Avati.  
Solferino, 2021 

18/11/22 
Spatriati. Mario Desiati.  
Einaudi, 2021 

16/12/22 
Adesso che sei qui. Maria Pia Velediano.  
Guanda, 2021 

20/01/23 
Sibil. Marco Scardigli.  
Rizzoli, 2021 

24/02/23 
La signora del martedì. Massimo Carlotto.  
Edizioni e/o, 2020 

24/03/23 
Solo e il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo. Roberto Saviano.  
Bonpiani, 2022  

21/04/23 
Niente di vero. Veronica Raimo.  
Einaudi, 2022 

19/05/23 
Il castello dei falchi neri. Marcello Simoni.  
Newton Compton Editori, 2022 

 

Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 7 d‘octubre a les 16.00 h a 
l’aula 42 de l’edifici de l’EOIBD. 

Les sessions següents tindran lloc els divendres 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 en què 
es pugui parlar d’una manera interactiva i distesa del llibre: valoració de la lectura, estil, 
contingut, personatges, problemàtica, entorn,  autor, etc.  



 
 
 

 

● La professora prepararà un petit dossier (online, en un blog) amb informació sobre l’autor 
i l'obra i, si escau, informació addicional sobre fets històrics, socials, etc., que puguin ser 
d’importància per a la lectura.  
● Per dinamitzar la lectura, es formularan unes preguntes que es podran utilitzar com a punt 
de partida de les xerrades. 
● També es convidarà els alumnes a portar a classe una expressió o paraula extracte del 
llibre llegit que vulguin compartir amb els companys.   

 
Requisits 

Aquest club de lectura està adreçat a persones amb un nivell corresponent com a mínim al 
B2.1 de l'EOI o equivalent.  

Coordinació 
Antonella Berriolo: antonella.berriolo@gmail.com 
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