
 
 

 
 
 

CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 

CLUBE DE LEITURA EM PORTUGUÊS  
2022-23 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Els llibres previstos per al 2022-23 són: 

22/09/22 Sessió informativa (ZOOM) 

21/10/22 À procura da manhã clara. Ana Cristina Silva. Bertrand. 2022. 
18/11/22 Levantado do chão. José Saramago. Porto Editora. 2021 (reimpressão).  

16/12/22 Alma. Manuel Alegre. D. Quixote. 2019 (16.º edição). 

27/01/23 O livro das horas. Nélida Piñon. Temas e debates. 2013.   

24/02/23 Essa Dama Bate Bué. Yara Monteiro. Editora Guerra&Paz. 2018. 

24/03/23 Veva. Joana Leitão de Barros. Oficina do Livro. 2022. 

21/04/23 Retorno. Dulce Cardoso. Tinta da China. 2011. 

19/05/23 Peregrinação de Barnabé das Índias. Mário Cláudio. D. Quixote. 2007. 

 

 



Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el dia 22 de setembre, a les 19.30 
h. Els interessats hauran d’enviar un correu a smmoura@eoibd.cat 

Les sessions següents tindran lloc els divendres de 18.00 a 20.00 h a l’aula 24 (2a planta). 

En el cas de un segon grup, els dies seran els mateixos però de 16:00 a 18:00h.   

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.  
● Es donarà sempre un petit dossier amb informació sobre l’autor, el seu lloc dins de la 
literatura en llengua portuguesa, i, si escau, informació addicional sobre fets històrics, 
socials, etc., que puguin ser d’importància per a la lectura. Aquest dossier es farà de cara a la 
sessió següent, és a dir que ajudarà  l’alumne a l’hora de començar el nou llibre. Es envia 
tota aquesta informació per correu electrònic.  
● Per dinamitzar la lectura, es formularan unes preguntes que es podran utilitzar com a punt 
de partida de les xerrades. 
● Segons el tema es pot generar un debat arran de la lectura, o es pot demanar als alumnes 
que individualment busquin informació rellevant.   
● Segons el llibre podem fer una trobada amb el 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 intermedi-avançat en llengua 
portuguesa.  

Coordinació 

Sandra Cruz: smmoura@eoibd.cat  
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