
 
 

 

 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 
 

CLUB DE REPORTATGES EN RUS 

La ruta de seda de llengua russa pel mon de l’Àsia Central 
 

L'objectiu del club és conèixer els països de la regió de l'Àsia Central, la seva història, llocs 
emblemàtics, pobles i ètnies, i les seves relacions amb Rússia i la llengua russa 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 2022-23 són: 

30/09/22 
Sessió informativa  + documental  
ЦентральнаяАзиянакарте. Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 
Кыргызстан, Таджикистан. 

21/10/22 История региона. Среднеазиатские республики во времена СССР.  
Документальный фильм .СССР. Империя наоборот. Средняя Азия | 
HistoryLab 

25/11/22 Казахстан. История 
30 лет распада СССР. История в лицах. НурсултанНазарбаев | 
HistoryLab 

16/12/22 Казахстан. Путешествие. Казахстан. Орёл и Решка. Девчата 

13/01/23 Узбекистан. История. 30 лет распада СССР. История в лицах. Ислам 
Каримов | HistoryLab 

10/02/23  Узбекистан. Путешествие  
Ташкент. Орёл и Решка. Перезагрузка-3 (Russian, English subtitles) 

17/03/23 Кыргызстан. История и путешествие. Киргизия: страна гор и 
революций | Насвай, кланы и коррупция 
КИРГИЗИЯ. Вокруг Иссык-Куля за семь дней  

21/04/23 Таджикистан. История и путешествие. Гражданская война, мигранты и 
Памир 
Таджикистан. Орёл и Решка. Перезагрузка-3. (English subtitles) 

19/05/23 Туркменистан. История и путешествие.  
Закрытый | красивый | сложный | Туркменистан- выпуск №19 

 

 



Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa oberta a tots els interessats el 30 de setembre 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. 

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 amb algunes tasques de comprensió oral, 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     
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