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LA BIBLIOTECA LES VOLTES CELEBRA EL SEU
PRIMER ANIVERSARI EL DIA 22 D’ABRIL

Horari:
De dilluns a divendres:
de 15:30 a 20:30h

Activitats de la Sala Infantil

Dimecres i dissabtes:
de 10 a 13h

ESPECIAL SANT JORDI
Concurs de poesia

Us informem de:
•
•

Especial Sant Jordi
Tallers de lectura de
Cicle Inicial, Cicle
Mitjà i Cicle Superior

•

Hora del conte

•

Titelles

•

Club de Lectura
d’adults amb
Un lugar llamado
libertad

•

•
•

nens i nenes del Taller de Cicle Inicial llegiran les

dia 6 i fins el 20 d’abril, es convoca un

aventures de La bruixa curiosa, de Lieve Baeten.

concurs de poesia lliure per a nens i

Durant els dies 20 i 27 d’abril, a la mateixa hora,

nenes d’entre 6 i 13 anys.

els

El lliurament dels premis es realitzarà el

Los monstruos tienen miedo de la luna, de Marjane

divendres 23.

Satrapi; on podran racionalitzar la por de la nit.

Fem roses per Sant Jordi
Durant el dia 23 d’abril, els nens i nenes
de plastilina.
Animeu-vos a participar!

•

Conferència

•

Lectura en veu alta

•

Presentacions de
llibres

petits

podran

gaudir

del

conte

Taller de Lectura de C.M. i C.S.
Tots els dijous, a partir de les 6 de la tarda, els
nens i nenes del Taller de Lectura Cicle Mitjà i
Taller de Lectura de Cicle Superior llegiran el
llibre Contes per abans d’anar a dormir, del Dr.

una

de

les

sessions,

hi

haurà

una

22

d’abril
la Biblioteca Les
Voltes celebra el seu
primer Aniversari!
El

els noms de les diverses tipologies de flors que es
presenten.
Titelles
En motiu del primer aniversari de la

Hora del conte

Biblioteca, el dia 22 d’abril a les 5:30 de

Poemes de primavera!

la tarda, s’oferirà pels petits una sessió

El dia 9 d’abril, a les 6 de la tarda, hi haurà una

de titelles: El Guinyol, amb Pengim-

sessió de l’Hora del Conte, on s’explicaran i

penjam.

s’escoltaran poemes sobre la primavera.

Club de Lectura
Després de Balzac i la petita modista xinesa, el Club de Lectura d’Adults s’endinsarà en
l’obra Un lugar llamado libertad, de l’autor Ken Follet.
La pròxima trobada del Club serà el divendres 30 d’abril a les 7 de la tarda, a la Sala 2.
Club de Lectura Manga On-line
La pròxima lectura del Club de Lectura Manga On-line són dels 12 volums de la
sèrie Death Note; amb guió de Tsugumi Ohba i dibuixos de Takeshi Obata.
Per a més informació, adreceu-vos a la Sala d’Adults (Planta 2) i/o consulteu el

Vine a celebrar-ho!

Consulteu el nostre web:

sessió

d’endevinalles de la collecció la Galera, coneixent

Activitats per a adults
Recordeu que:

de:

fa referència i algunes conclusions. Per acabar cada

Novetats

Tertúlies literàries

més

Eduard Estivill, tot comentant termes als quals es

Club de Lectura
Manga On-line amb
Death Note

•

Els dies 6 i 13 d’abril, de 6 a 6:30 de la tarda, els

En motiu del dia de Sant Jordi, des del

que ho vulguin, podran fabricar una rosa

Recomanacions

Taller de Lectura de C.I.

Bloc del Club: http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/

http://biblioteca.santvidigital.cat/

Novetats
Adults

Infantils

NOVELLA

FINS A 6 ANYS

 Moix, Terenci. Besaré tu cadàver.

 Rodari, Gianni. Contes animals.

 Vázquez-Figueroa, Alberto. Kalashnikov.

DE 7 A 10 ANYS

CONEIXEMENTS

 Riddell, Chris. Ottolina va a l’escola.

 Monzó, Quim. Monzó: com triomfar a la vida.

COMICS

 Educar en casa día a día.
 Bajraj,

 Kanata, Konami. El Dulce hogar de Chi.

Graciela. La Cocina tradicional de nuestras

fiestas : recetas de siempre para celebrar Navidad...

 Heath,

Oliver. Urban Eco Chic: el nuevo estilo en

decoración e interiorismo.

 Booth,

Charlotte. El Secreto de la esfinge: y otros

misterios del Antiguo Egipto.

 Pozo

Felguera, Gabriel. Lorca: el último paseo :

claves para entender el asesinato del poeta.

CONEIXEMENTS

 Parker, Steve. Mi primer libro de últimas tecnologías.


Canciones infantiles y nanas de los arrozales.



Animales: una enciclopedia completa.

 Doneiger, Jorge. Un Libro en tamaño real.
RACÓ DE PARES

 López Romero, Mª Ángeles. Papás blandiblup:
retrato de las dudas y debilidades de los padres de hoy.

Us recomanem...
El Secreto del Lago Ness
Melis, Alberto. El Secreto del Lago Ness. Barcelona: Montena, 2009.

INFANTIL

Martha Lafranque, la paleontòloga més jove del món, s’endinsa en les aigües del llac amb els seu petit submarí
per investigar l’existència d’un monstre llegendari.

Tertúlies literàries
Durant el mes de març es realitzaran dues tertúlies literàries a la Sala Polivalent de la Biblioteca. Així, els/les alumnes de l’IES
Frederic Mompou participaran en les tertúlies sobre: Mirall trencat de Mercè Rodoreda.

Conferència
El dimecres 14 d’abril, a les 5:30 de la tarda, la Biblioteca ofereix una conferència sobre La importància d’explicar contes.
És una activitat del programa Eduquem en família, que esdevé una acció formativa per a pares i mares.
Està promogut per l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament.

Lectura en veu alta

Presentacions de llibres

Per commemorar els 150 anys del naixement de

El divendres 16 d’abril, a les 8 del vespre, la Biblioteca comptarà amb

Joan Maragall i el primer aniversari de la Biblioteca,

la presència de dos autors locals que presentaran els seus darrers

s’ha organitzat una lectura en veu alta. Aquesta

llibres a la Sala d’Actes.

activitat es realitzarà per Sant Jordi, el dia 23 d’abril
a partir de les 5:30 de la tarda, a la Planta 2.
Aquells voluntaris que vulguin participar,

El calabrès d’Erill

ddLa verdad del frío

de Jordi Boladeras

ddde J. A. Arcediano

ho podran fer espontàniament; alhora
que

es

poden

dirigir

prèviament

al

personal de la Sala d’Adults.

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

