CLUB DE LECTURA DE LLENGUA CATALANA

CLUBS DE LECTURA

NIVELL BÀSIC

DE LLENGUA CATALANA

El tercer dimecres de cada mes

Vols venir a
parlar en català de llibres?

a les 19 h, vine al club de lectura de llengua

Fes-te membre d’un

catalana per parlar d’un llibre!

club de lectura
de llengua catalana!

Apunta-t’hi
a la Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz

Organitza: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona (CPNL) i
Biblioteques de Barcelona.

C. Joncar, 35
<M> L4 Poblenou
Tel. 934 856 622

Què són?
Són trobades de lectors interessats a comentar en català literatura escrita en
llengua catalana.

Quin objectiu tenen?
Aprendre a comprendre, interpretar, relacionar i dialogar en llengua catalana.

Quins nivells hi ha?
Nivell bàsic

Adreçat a persones que tenen un nivell inicial de català i volen practicar-ne
l’expressió oral. La tria dels llibres està basada en materials de lectura fàcil i
obres especialment adaptades per a aquest nivell.
Nivell mitjà

Adreçat a persones amb un nivell intermedi de català que volen llegir i
conversar en català per guanyar-hi fluïdesa. Aquest club també vol fer
conèixer la tradició literària contemporània en llengua catalana.

DURADA I INSCRIPCIÓ

CLUB DE LECTURA A SANT MARTÍ

Quina durada tenen?
Cada club es reuneix una vegada al mes. La sessió té una durada aproximada
d’una hora i mitja.

Com funciona la inscripció?
Cal que t’inscriguis al taulell de préstec a la biblioteca on es fa el club.
La inscripció és gratuïta i es dóna prioritat als residents del districte de cada
biblioteca i a les persones que actualment no assisteixin a cap club de lectura.

Hi ha control d’assistència?
Sí, en cas de no assistir al 80% de les sessions, la plaça quedarà a
disposició d’una altra persona preinscrita.

Per a més informació:
www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/

Nivell bàsic
Conductora: Sònia Pla i Anna Perearnau, tècniques de normalització
lingüística
El tercer dimecres de cada mes a les 19 h
A la Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz
C. Joncar, 35
<M> Poblenou
Tel. 934 856 622

Calendari de lectures 2017-2018
18 d’octubre de 2017: Presentació del club
15 de novembre de 2017: H. G. Wells. L’home invisible
(Castellnou – Kalafat)
20 de desembre de 2017: C. Dickens. El conte de Nadal (Gestió i
promoció)
17 de gener de 2018: H. Melville. Moby Dick (Castellnou - Kalafat)
21 de febrer de 2018: M. C. Bernal, C. Rubio. Tant de gust...
senyor Verdaguer (PAM)
21 de març de 2018: Lluís-Anton Baulenas. La Felicitat (EUMO)
18 d’abril de 2018: Àngel Guimerà. Mar i Cel (Castellnou Edicions,
2010 («Kalafat, 25»).

16 de maig de 2018: Pere Calders. Històries poc corrents (EUMO)

No t’oblidis d’haver llegit la novel·la abans de la sessió.

