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Horari:
De dilluns a divendres:
de 15:30 a 20:30h
Dimecres i dissabtes:
de 10 a 13h

Us informem de:
•

•

Juguem amb les
endevinalles
Tallers de lectura de
Cicle Inicial, Cicle
Mitjà i Cicle Superior

Activitats de la Sala Infantil
EXPOSICIÓ:

Taller de Lectura de C.I.

Juguem amb les endevinalles

El dia 2 de març, de 6 a 6:30 de la tarda, els nens

Durant tot el mes de març, la Sala

i nenes del Taller de Cicle Inicial llegiran el conte

Infantil ha preparat una exposició.

de: El regreso a clases de Roberta; i es divertiran

Els més grans podran esbrinar unes

amb les aventures d’aquesta gossa.

endevinalles

les

Durant els dies 9, 16 i 23 de març, a la mateixa

bibliotecàries de la Sala. En canvi, els

hora, els més petits podran gaudir del conte de:

més petits podran pintar l’endevinalla

El cosí d’en Lluís; i jugaran a esbrinar endevinalles.

proposades

per

amb la solució.
Taller de Lectura de C.M. i C.S.
Contes populars d’Europa

Hora del conte
Durant el mes de març, la Biblioteca

Tots els dijous, a partir de les 6 de la tarda, els

oferirà

nens i nenes del Taller de Lectura Cicle Mitjà i

dues

sessions

de

l’Hora del

Conte, a les 6 de la tarda...
•
•

Hora del conte
Club de lectura
d’adults amb
Balzac i la petita
modista xinesa

Taller de Lectura de Cicle Superior llegiran el
llibre

Contes d’aigua!
El dia 5 de març, els més petits

tindran

la

contes:

oportunitat

d’escoltar

els

Ploraruixa i L’home d’aigua.

Pirates

extraterrestres,

de

la

collecció

La Penya dels tigres d’en Thomas Brezina. Per
acabar cada una de les sessions, hi haurà una
sessió d’endevinalles i poemes mimats.

Contes de bruixes!
El dia 19 de març, els nens i nenes

•

Novetats

•

Recomanacions

•

Tertúlies literàries

•

La Biblioteca a la
ràdio

•

Exposició

descobriran el món de les bruixes amb els
contes: La bruixa Brunilda i el petit drac i
La bruixa curiosa.

Activitats per a adults
Club de Lectura
Després de l’èxit amb l’obra de l’Intrusista (de Jordi Boladeras), el Club de Lectura d’Adults
s’endinsarà en l’obra Balzac i la petita modista xinesa de l’autor francès d’origen xinès Dai Sijie.

Recordeu que:

La pròxima trobada del Club serà el divendres 26 de març a les 7 de la tarda, a la Sala 2.
Club de Lectura Manga On-line

Biblioteca Les
Voltes romandrà

La

tancada

del dia

29 de març
al 6 d’abril
per vacances de

Setmana Santa!

Consulteu el nostre web:

Durant el mes de febrer la Biblioteca es va posar en marxa un nou club de
lectura. Però a diferencia dels altres clubs, aquest és on-line i està basat
exclusivament en el còmic japonès, l’anomenat manga.
El Club Manga té un bloc que permet la comunicació entre els membres, al
voltant de les obres que entre tots es pacta llegir. La primera lectura del Club és
Bola de Drac, i durant aquest mes podran comentar els 4 primers volums
d’aquest clàssic del genial autor Akira Toriyama.
Per a més informació, consulteu: http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/

http://biblioteca.santvidigital.cat/

Novetats
Adults

Infantils

NOVELLA

FINS A 6 ANYS

 Mendoza, Eduardo. Tres vidas de santos.

 Lobel, Arnold. El Porquet.

 Kadaré, Ismaïl. L'Accident.

DE 7 A 10 ANYS

 Slater, Humphrey. El Conspirador.

 Gómez Mata, Marta. Un Món de mares.
 Bernard, Fred. Sol negre.

 Auster, Paul. Invisible.
GENT GRAN

A PARTIR D’11 ANYS

 Barbal, Maria. Pedra de tartera.

 Lacombe, Benjamin. Brujas y hechizos.

LECTURA FÀCIL

 Lacombe, Benjamin. La Pequeña bruja.

 Carbó, Joaquim. La Casa sota la sorra.

CONEIXEMENTS

 Hoefnagel, Marian. Anna Frank: la seva vida.

 Hernández, Miguel. Me ha hecho poeta
la vida: poemas de Miguel Hernández.

POESIA

 Anglada, Maria Àngels. Poesia completa. Poesia I.
CONEIXEMENTS

 Lind,

Irene. Las Claves de Millennium: el enigma

Larsson.



Espot, Laura. Els Mesos de l'any.



Miller, Michaela. Enciclopedia de las mascotas.

 Bebès del món.
COMICS

 May, Pedro Pablo G. Las Claves del símbolo perdido.

 Goscinny, René. L'Aniversari d'Astèrix i Obèlix: el llibre d'or.

Us recomanem...
El porquet
Lobel, Arnold. El Porquet. Barcelona [etc] : Hipòtesi [etc], 2009.

El porquet és un relat senzill i divertit

d’un porquet

INFANTIL

a qui li agrada molt “el fang tovet i sucós”.

Davant les impertinències de la seva mestressa, que un dia decideix ser molt neta i fer desaparèixer tota ombra
de brutícia, ha de marxar de casa per buscar una llar tan bruta i agradable com la que tenia.

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 i del CES Salesians Sant Vicenç podran gaudir de les tertúlies sobre: Rimas y leyendas de Bécquer i
Mirall trencat de Mercè Rodoreda.

La Biblioteca a la ràdio
Cada dimarts de 6 a 7 de la tarda i dissabtes de 2 a 3, la Biblioteca Les Voltes es trasllada a la Ràdio Sant Vicenç (90.2 FM).
Dins de l’espai radiofònic del Servei Local de Català, s’informarà de les novetats literàries, s’oferiran entrevistes i comentaris...
així com informació d’interès sobre els serveis de la Biblioteca.

Exposicions
Del dia 6 al 13 de març, la Biblioteca comptarà amb l’exposició Deposeu les armes: tres creadores contra les guerres.
Aquesta activitat sobre Bertha von Sutter (1843-1914), Kathe Kollwitz (1867-1945) i Marga Ximenez (1950) està produïda pel
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i organitzat per l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i el Consell Municipal
de Dones.

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

