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Horari d’estiu:
De dilluns a dijous:
de 16 a 21 h

Activitats de la Sala Infantil
CLUBS DE LECTURA INFANTILS

HORA DEL MINICONTE

Durant el curs escolar la biblioteca ofereix dos

Durant mitja hora els més petits escolten

clubs de lectura:

contes llegits i explicats pel personal de la

• BAT PAT dimarts de 17.30 h a 18.15 h

sala infantil. Es realitzen en curs escolar, el
segon i l’últim divendres de mes a les 18 h.

(cicle inicial)

Dimecres:
De 10 a 13 h.

• PATUFET dimecres de 17.30 h a 18 h

Divendres:
de 16 a 20.30 h

HORA CONTE

(cicle superior)
L’activitat es basa en la lectura

Un cop al mes un conte contes visita la

collectiva

biblioteca

capítol

Us informem de:

en

del

veu

llibre

alta

d’un

escollit,

el

per

interpretar,

fer

explicar

rondalles,

manualitats...

posterior comentari del que s’ha

contes pels més menuts.

llegit, i jocs relacionats amb el

De setembre fins a desembre:

I

cantar,
explicar

•

Clubs de lectura infantils

món de les lletres.

•

Hores del conte

Inscripcions al taulell de la

•

Club d’estiu

sala infantil.

•

Clubs de lectura per a
adults

CLUB D’ESTIU

•

Voltes al Dial

Cada estiu, durant el mes de juliol es realitza aquest club per a ajudar els nens i nenes usuaris

•

Exposicions d’estiu

de la biblioteca a fer deures i treballs recomanats per l’escola, així com participar en diferents

•

Clubs temàtics

•

Audicions musicals

•

ACTIC

• El millor regal del món
• Les aparences enganyen
• La maleta dels monstres
• Emplica’m un Nadal

activitats de suport a la lectura.
Aquest any ha tingut lloc del 25 de juny al 24 de juliol.

Activitats per a adults
CLUB DE LECTURA PROMETEU
Després de l’èxit de la sessió La flaqueza del bolchevique, amb la presència de l’autor Lorenzo
Silva, el Club de Lectura Prometeu tornarà després de l’estiu.
A partir de setembre, cada darrer divendres de mes a les 19 h a la Sala

Voltes al
dial
Aquest mes de setembre la
Biblioteca

Les

Voltes

iniciarà

seva

tercera

la

Polivalent. Les sessions seran a càrrec de l’escriptor Jordi Boladeras.
CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Després de la sessió extraordinària del Club de Lectura en català amb l’obra
Petons de Diumenge i amb la presència de l’autora Sílvia Soler, el club
reprendrà la seva activitat a l’octubre.
Les trobades seran tots els dimarts, de 15.45h a 17 h, a la Sala 1.

temporada a la ràdio amb
CLUB DE LECTURA MANGA ON-LINE

Voltes al dial.
Cada dimarts, a partir de

El Club de Lectura Manga On-line continua amb Inu Yasha, de Rumiko

les 19

Takahashi (famosa per obres com Ranma 1/2 o Lamu).

h, a la Ràdio Sant

Vicenç (90.2 FM).

Per a més informació, adreceu-vos a la Planta 2. Digues la teva a:
http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/

Consulteu el nostre web:
i el nostre bloc:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

http://bibliotecalesvoltes.blogspot.com/

BIBLIOVOLTES,
el bloc de la Sala Infantil
http://bibliovoltes.blogspot.com/

Exposicions: “ I tu què faràs aquest estiu?” i
“Viu l’estiu amb música”
Durant tot el mes de juliol i agost gaudirem d’una exposició de documents que ens donaran idees de què fer
aquest estiu: viatges, menjars, jocs... un munt d’idees per passar un bon estiu. La trobareu al replà de la
planta 1.
A la planta 0 també us presentem una tria de música
típicament estiuenca i recomanacions per a gaudir una mica
més de l’estiu amb bona música.

Us recomanem…
El Conte de la formigueta que volia moure les muntanyes
de Michaël Escoffier i Kris di Giacomo
Aquesta és la història d’una formigueta que volia moure les muntanyes. Però vet aquí que un drac mal educat i
impertinent li va voler prendre el lloc... Qui dels dos guanyarà? Podrà la formigueta recuperar el seu conte i
tornar a ser la protagonista?
Un conte molt divertit d’una mare que intenta explicar una història a la seva filla i que finalment construeixen
les dues la narració. Les illustracions són molt senzilles i simpàtiques.

Clubs temàtics a la biblioteca
MIND THE LAPS:

Focus SVH.

ENVOLTATS DE CINEMA

AMATENT,

converses en anglès

Club de fotografia

A partir de setembre, l’últim

Club lúdic Les Voltes

A partir del 3 de setembre, El primer i el tercer dijous a les dimecres de mes a les a les El segon i últim dissabte a les
tots els dilluns a les 19 h a la 19 h a la Sala Polivalent de la 18h a la Sala Polivalent. Amb 10 h a la Sala Polivalent de la
Sala 2 de la biblioteca.

biblioteca.

la collaboració dels integrants biblioteca. Durant l’estiu, es
A càrrec del fotògraf vicentí del programa MKC de Ràdio realitza a Can Comamala.
Antoni Molero.

Sant Vicenç
(90.2 FM).

Audicions musicals:
música en viu a la biblioteca
La

Biblioteca

continuarà

amb

el

seu

cicle

d’audicions

musicals. Des d’octubre i fins desembre:

ACTIC
Aquest estiu la biblioteca comença a posar a disposició dels
usuaris del servei ACTIC “acreditació de competències en

tecnologies de la informació i la comunicació”.

• Concert de NOISE POP amb Un Rayo Cae

La biblioteca ofereix uns ordinadors

• Concert de GROVE METAL amb Susurrah

per a avaluar les competències en les

• Concert especial de NADALES I CANT CORAL amb la

tecnologies

Coral El Llessamí.
Amb el nou curs escolar, els nens i nenes de l’Escola de
Música Sant Vicenç tornaran a realitzar les audicions
juvenils. El segon i quart dijous de mes a les 19.30 h.

de

comunicació:
coneixements

i

la

informació

i

la

competències,
actituds

en

aquest

àmbit.
Aquest títol permet acreditar els coneixements TIC davant
qualsevol instància pública o privada.

Si ets de Sant Vicenç dels Horts, ets artista o formes part
d’un grup i vols donar-te a conèixer participant en les
Audicions musicals, vine a la biblioteca i informa’t.

Per a més informació, dirigiu-vos a la biblioteca i/o al portal
web de la Generalitat de Catalunya (secció ACTIC).

