BLOC BIBLIOVOLTES
Tenim un Bloc perquè hi puguis veure totes les novetats tant de documents com d’ activitats, també hi pots participar i dir la teva, hi tenim jocs educatius i molt divertits, i
una secció per ajudar-te a fer els deures amb tot un reguitzell de diccionaris que et
poden ser de molta ajuda.
Per accedir-hi només has de clicar BIBLIOVOLTES o bé a:
http://bibliovoltes.blogspot.com/

ACTIVITATS SALA INFANTIL
BIBLIOTECA MUNICIPAL LES VOLTES

VOLTES AL DIAL
Tenim un programa a ràdio Sant Vicenç 90.2 Fm cada dimarts a les 19h, on parlem
de les novetats literàries, fem entrevistes, col·loquis i informem de tot allò que fem a
la Biblioteca.

Pots trobar-nos a:
C/ Nou, 1-9
08620 St Vicenç dels Horts
T. 93 656 06 63
Lesvoltes@svh.cat
http://biblioteca.santvidigital.cat

BIBLIOTECA MUNICIPAL LES VOLTES

BIBLIOTECA MUNICIPAL LES VOLTES

CLUBS DE LECTURA INFANTIL

CLUB MANGA

El funcionament habitual de l’ activitat és la lectura col·lectiva en veu alta d’un capítol del
llibre escollit i posteriorment el comentari del que hem llegit, tot introduint jocs relacionats
amb el món de les lletres. L’activitat és per a grups reduïts. Places limitades.

Per a tots aquells que els agrada el còmic, també tenim el CLUB DE LECTURA MANGA ON-LINE, on els membres del club es comuniquen entre ells per Internet. A més a
més, un cop a la setmana ens reuneixen per veure un episodi d’animació i comentarlo.

DURADA: el curs escolar
INSCRIPCIONS: sala d’adults
BAT PAT dimarts de 17,30h a 18,15h (cicle inicial)

AJUDANTS DE BIBLIOTECA
Cada mes tenim nens i nenes que ens ajuden a col·locar els llibres adequadament a les
prestatgeries . Aprenen l’organització i distribució dels llibres .

PATUFET dimecres de 17,30h a 18h (cicle mitjà i superior)
INSCRIPCIÓ: taulell d’ informació sala infantil

DURADA: el curs escolar HORARI: durant mitja hora setmanal .

HORA DEL MINICONTE

INSCRIPCIÓ: taulell d’ informació sala infantil

És una activitat destinada als infants més petits que durant mitja hora
llegits i explicats pel personal de la sala. No hi ha límit de places.

escolten contes

DURADA: el curs escolar
HORARI: el segon i últim divendres del mes de 18h a 18,30h
NO CAL INSCRIPCIÓ
HORA DEL CONTE

ACTIVITATS DEL MES
Al llarg del mes es dinamitza la sala amb una temàtica concreta, els petits pinten dibuixos
relacionats amb el tema i els més grans resolen endevinalles, mots encreuats, fan rodolins, poesies, contes...
HORARI: cada dia
NO CAL INSCRIPCIÓ
CLUB D’ ESTIU

Un cop al mes ens visiten “conte contes” que ens expliquen rondalles, ens fan cantar ,
interpretar, fer manualitats. És una activitat per als més menuts
VISITES GUIADES
Cada dimecres pel matí ens visiten els alumnes de les escoles de primària i llars d’ infants
per conèixer la nostra biblioteca i participar de les activitats que proposem.

És un servei gratuït que es realitza al mes de juliol. Té la finalitat d’ ajudar als nens i nenes
usuaris de la Biblioteca a fer els deures i treballs recomanats per l’ escola, així com participar de les diferents activitats de suport a la lectura que ja oferim durant tot l’ any. Places
limitades.
DURADA: mes de juliol
INSCRIPCIONS: taulell d’ informació sala infantil

ALTRES ACTIVITATS

