
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 

Club de cinema en espanyol 

 Temes d’actualitat de la societat espanyola 

 

El propòsit del club de cinema és gaudir amb una selecció de les pel·lícules més rellevants de 
les últimes dècades amb l’objectiu de parlar de temes d’actualitat per comprendre la societat i 
la cultura espanyoles. 
 
Es pretén promoure una millora de la fluïdesa i l’adquisició de vocabulari específic en aquestes 
àrees. 

 

 
 

Les pel·lícules previstes per al 2022-23 són: 

30/09/22 Sessió informativa per Zoom 
07/10/22 Ocho apellidos vascos (Emilio Martínez Lázaro, 2014) 

Estereotips nacionals 
21/10/22 El método (Marcelo Piñeyro, 2005)  

L’ambició pel treball 
18/11/22 La flor de mi secreto (Pedro Almodóvar, 1995) 

Retorn a les arrels 
02/12/22 Campeones (Javier Fesser, 2018)  

Ser diferents, ser iguals 

16/12/22 Carmen y Lola  (Arantxa Echevarria, 2018)  
Amors prohibits 

13/01/23 Abuelos (Santiago Requejo, 2019)  
Ser més que productius a la tercera edat 

27/01/23 María y los demás (Nely Reguera, 2016)  
El repte d’acceptar-se 

10/02/23 Sentimental (Cesc Gay, 2020) 
Teràpia entre amics 



 

Organització de les sessions 

Es farà una sessió informativa en línia oberta a tots els interessats el dia 30 de setembre a les 
10.00 h via Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/78573747720?pwd=d7oWdBEAHA09Mb0kPVWitE45VCWP9g.1#success 

Les sessions següents tindran lloc un divendres al mes de 10.00 a 12.00 h i es faran en línia via 
Zoom. 
 

Estructura de les sessions 

● L’objectiu del club de cinema és que durant les sessions es generi una plataforma en què es 
pugui parlar d’una manera interactiva i distesa de les pel·lícules: valoració del film, estil, 
contingut, personatges, context històric, etc.  

● Els alumnes rebran mitjançant aquesta web 
(https://sites.google.com/view/clubdecinema/club-de-cine?authuser=0) una fitxa de treball 
amb exercicis i informació sobre la pel·lícula, el director, els personatges, les seqüencies més 
destacades, el context sociocultural, etc., amb l’objectiu de tenir una visió més enriquidora i 
complerta de la pel·lícula.  

● Per dinamitzar les sessions, es formularan diverses preguntes sobre els personatges,  la 
trama, la comparació amb certs aspectes socioculturals, frases fetes, etc. 

Requisits 

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

Coordinació 

Miguel Ángel León: miguelmisho@gmail.com 
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