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Fem Xarxa amb les eines tecnològiques / 
1R I 2N QUATRIMESTRE
Saps com treure el màxim profit dels teus dispositius 
electrònics (mòbil, ordinador, tablet)? T'agradaria conèixer i 
saber utilitzar aplicacions que et poden ser útils en el teu dia a 
dia? En aquest curs aprendrem a moure'ns per les noves 
tecnologies d'una manera àgil, útil i divertida! QUAN: ELS 
Dimecres de 17.30 a 19.30h / PRESENCIAL / professora: Eva 
Algans Rodríguez (Llicenciada en Matemàtiques)

Survival English I / 1R I 2N QUATRIMESTRE
T’agradaria arribar a Anglaterra i poder interactuar amb la 
gent del país en anglès? Després de completar aquest curs 
enfocat a la supervivència en situacions quotidianes en anglès, 
ja ho podràs fer! Preguntar com arribar a l’hotel o demanar el 
dinar al restaurant ja no se’t farà una muntanya. 
La base del curs és sobretot l’anglès oral. Cada setmana 
practicarem diàlegs relacionats amb interaccions bàsiques, 
començant per parlar sobre nosaltres mateixos. Després 
passarem a treballar les situacions que el viatger se sol 
trobar quan visita un altre país.
El curs està compost de sessions presencials, combinades amb 
una petita tasca setmanal a casa per fer servir les estruc-
tures que hem practicat a classe. Al final del curs ja hauràs 
millorat la teva confiança en anglès.QUAN: ELS Dimarts, de 
17.15 a 18.45 h / PRESENCIAL / professor: Spencer Groves 
(Llicenciatura en Literatura Anglesa per la Universitat de 
Sheffield)

El cinema i les sèries: comparteixen 
històries / 2N QUATRIMESTRE
Amb la implantació de les “plataformes digitals”, les 
pel·lícules ja no només es veuen en les sales de cinema, sinó a 
casa, en el mòbil, a les tabletes... S’ha de recordar que amb la 
televisió i amb el vídeo, va aparèixer una nova manera de veure 
les pel·lícules, però mai amb la força que han penetrat en les 
nostres vides les citades plataformes digitals. 
En aquest curs es vol  fer un repàs a la història del cinema i de 
les sèries de televisió. Comentarem i demostrarem que les 
sèries  volen  competir amb  les pel·lícules. 
QUAN: Els dILLUNS de 17 a 19h / EN LÍNIA/ Professor: Guillem 
Terribas  (Llibreter i activista cultural)

LECTURA CRÍTICA D'OBRES LITERÀRIES 
CONTEMPORÀNIES / 2N QUATRIMESTRE
Ens agrada llegir. Però, quan llegim, de vegades se'ns fa difícil 
anar més enllà de "m'ha agradat" o "no m'ha agradat". Com 
analitzem una obra literària? Quins components la formen? 
T'agradaria tenir eines per descobrir com ha estat escrit el què 
llegeixes? Vols descobrir autors i autores d'ara? Llegirem i 
anirem a les entranyes del què llegim! QUAN: Els dilluns de 18h 
a 20h/ presencial / Professora: Assum Guardiola  (llicenciada 
en Filologia Catalana)
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