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Activitats de la Sala Infantil
TALLER:

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

•

Inicial es reuniran per llegir llibres que parlen

podran pintar dibuixos de Sant Jordi, el drac,

El dia 5 llegiran Oliver Button es

la princesa, etc. En canvi, els

una nena, la història d’un nen

Taller “Arriba Sant Jordi”

més grans podran fer rodolins

que li agrada jugar amb nines;

Hora del conte

basats en aquesta història.

de Tomie de Paola.

Club de Lectura Fàcil en
català amb La dutxa

•

•

Club de Lectura Manga
On-line amb FMA

•

Novetats

•

Recomanacions

•

Exposicions

•

nens i nenes del Taller de Lectura de Cicle
sobre la diferència.

Club de Lectura d’Adults
amb Memento mori

•

Els dimarts, de les 6:30 a les 7 de la tarda, els

A partir del 4 d’abril, tothom que
Llegenda de Sant Jordi. Els més petits

Tallers de lectura de
Cicle Inicial i Cicle Mitjà

•

Arriba Sant Jordi
vingui a la Sala Infantil podrà gaudir de la

Us informem de:
•

Taller de Lectura de C.I.

I els dies 12 i 26 llegiran Cuidem
d’en Louis , un llibre de Lesley Ely

Hora del conte
Durant aquest mes, la Biblioteca oferirà dues
sessions de l’Hora del Conte, a les 6 de la

que

introdueix

el

tema

de

l’autisme.

tarda...
Us expliquem... Sant Jordi
El dijous 8 d’abril, es llegirà
el llibre de Toni Giménez:
Sant

Jordi

no

tenia

cap

soldat.

Taller de Lectura de C.M.
Els nens i nenes del Taller de Lectura Cicle
Mitjà es reuniran els dimarts, de 6 a 6:30 de la
tarda per llegir ¡Vaya viaje, Ámbar!, de Paula
Danzinger, i Els seus millors amics, de Rachel
Anderson.

Faules amb manualitats

Trobada d’autors locals

El divendres 29 d’abril, s’explicaran contes i
hi haurà una sessió de titelles basant-se en
alguns dels personatges explicats. A càrrec
de la companyia Vivim del cuentu.

Activitats per a adults

No us perdeu

VOLTES AL DIAL
Tots els dimarts de 7 a 8 del
vespre

Club de Lectura d’Adults
Després de l’obra Las escalas de Levante, el Club de Lectura Prometeus s’endinsarà
en l’obra Memento mori, de Muriel Spark.
La propera trobada del Club serà el divendres 6 de maig a les 7 de la tarda, a la
Sala 2.

Atenció:

Club de Lectura Fàcil en català
Després de l’obra Petons de diumenge, el Club de LF s’endinsarà en l’obra La dutxa,

Del dia

18 al 25
d’abril,

la Biblioteca romandrà
tancada en vacances de

Setmana Santa.

d’Enric Larreula.
Tots els dijous, de 4 a 5 de la tarda, a la Sala 2.
Club de Lectura Manga On-line
Els membres del Club de Lectura Manga On-line llegiran i comentaran
els volums 5-8 de Fullmetal Alchemist, de Hiromu Arakawa.
Digues la teva a http://mangaalabiblioteca.blogspot.com/
Per a més informació, adreceu-vos a la Sala d’Adults (Planta 2).

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

Novetats
Adults

Infantils

NOVELLA

FINS A 6 ANYS

 Belli, Gioconda. El país de las mujeres.
 Cornwell, Patricia. El factor Scarpetta.
 Hay, Sheridan. El secreto de las cosas perdidas.
 Marsé, Juan. Caligrafía de los sueños.
 Murakami, Haruki. 1Q84.
 Pastor, Marc. L’any de la plaga.
 Solsona, Ramon. L’home de la maleta.
 Sorokin, Vladimir. El hielo.

 Schärer, Kathrin. Johanna en el tren.

NOVELLA JUVENIL

 Martín, Andreu. Wendy i l'enemic invisible.

DE 7 A 10 ANYS

 Callery, Sean. Jeroglíficos.
A PARTIR D’11 ANYS

 DiCamillo, Kate. La elefanta del mago.
 Gnone, Elisabetta. Adéu, Fairy Oak.
 Stilton, Tea. El Tresor de gel.
CONEIXEMENTS

 Acevedo, Annie de. Alguien me está molestando
 Isaza Posse, Gloria Mercedes. Algo pasa en
casa: el divorcio de mis padres.

CONEIXEMENTS

 La Biblia del manga.
 Els embotits de Catalunya.
 Muñoz Ramos, Juan. Vinos especiales.
 La Sagrada Família de Gaudí.
 Vila Torres, Enrique J. Historias robadas.

 López Narváez, Concha. 16 escritores muy,
muy importantes.
DVD’S

 Mic
 Fantasia

Us recomanem...
ALGUIEN ME ESTÁ MOLESTANDO: EL BULLYING
Acevedo, Annie de; González, Mimi. Alguien me está molestando: el bullying. Barcelona [etc.] : Ediciones B, 2010.

INFANTIL

Escrit per dues psicòlogues, aquest llibre és una bona eina per a detectar situacions de bullying, alhora que dóna
solucions per a reconduir aquestes situacions conflictives en que es produeix l’abús entre menors.
A més, s’observa que en aquests casos la intervenció de l’adult pot ser molt important, afavorint un entorn
sensible a la problemàtica a favor de l’afectat.

Exposició “Horts i jardins”
La Biblioteca ha preparat una exposició fins el dia 15 d’abril, on s’inclou un
recull de documents relacionats amb les flors, els arbres, les plantes i els
espais naturals dins i a fora de casa.
Alguns dels documents que hi trobareu són:

Exposició de dibuix i pintura
Del 29 de març a l’11 d’abril, la Biblioteca ofereix a la Sala d’Actes l’exposició dels participants al IV concurs de dibuix i pintura
d’Educació per a la Mobilitat Segura.

Exposició itinerant
Del 5 al 26 d’abril, la Biblioteca ofereix a la Sala d’Actes l’exposició Mestres i pedagogues.
Es tracta d’una exposició itinerant realitzada per la Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Trobada d’autors locals
La Biblioteca reunirà els autors i autores de Sant Vicenç dels Horts per debatre al voltant de la:
Literatura universal des del món local
Es comptarà amb la presencia d’autors com: Jordi Boladeras, José A. Arcediano, Isabel Prescolí, J. A. Agudo i Carme Via.
L’acte serà el divendres 29 d’abril, a les 7 de la tarda, a la Sala d’actes.

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

