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Activitats de la Sala Infantil

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

Us informem de:

EXPOSICIÓ:

Taller de Lectura de C.I.

Ambientem la sala pel Nadal!!

El dimarts 14 de desembre, a les 6:30 de la

En plenes Festes de Nadal, els més petits

tarda, els nens i nenes del Taller de Lectura

poden

boles

de Cicle Inicial llegiran la Vaca grassa, de

nadalenques al seu gust, que es penjaran al

David Paloma. En canvi, el dia 21 serà el

gran arbre de Nadal. Per altra banda, els

torn de Dues granotes, de

més

Wormell.

pintar

grans

escriure
•

•

Christopher

seus

Cent anys de Miguel Hernández

Novetats literaries i
audiovisuals

•

els

Tallers de lectura de
Cicle Inicial, Cicle Mitjà i
Cicle Superior

Club de Lectura Manga
On-line amb Shin Chan

•

de

poden

desitjos nadalencs en
una postal.
Taller de Lectura de C.M.

En motiu de la celebració dels 100

Club de Lectura d’Adults
amb La solitud dels
nombres primers

•

models

Ambientem la sala pel
Nadal

Hora del conte

•

diferents

Els dimarts 14 de desembre, de 6 a les 6:30

anys del naixement de Miguel

de la tarda, els nens i nenes del

Hernández,

una

Taller de Lectura Cicle Mitjà

petita exposició de llibres escrits

llegiran el conte Dues granotes;

s’ha

preparat

per l'autor destinats als

nens i

nenes .

i el dia 21 Okino i les balenes,
d’Arnica Esterl.

Hora del conte

Taller de Lectura de C.S.

El dia 23 de desembre, la Biblioteca oferirà

El dimecres 1, de 5:30 a les 6 de la tarda, els

una sessió de l’Hora del Conte, a les

membres del Taller de Lectura de Cicle de

6

Cicle Superior llegiran a la ràdio Festes i

de la tarda...

tradicions de tot l’any, d’Elena Ferro; mentre
Presentació “Llar Santa
Eulàlia

•

Voltes al Dial

•

•

Les Voltes 2.0

•

Taller dels Bits

Un Nadal de paper

que el dia 15 de desembre serà El nen que

S’explicaran contes de Nadal,

volia un gos,

alhora

d’Enid Blyton.

Origami

que

també

es

(papiroflèxia),

farà
basant-se

en

les

històries explicades. Tot això de la mà de la
companyia Vivim del cuentu.

Activitats per a adults
Club de Lectura d’Adults

Atenció:

Després de l’obra Firmin, el Club de Lectura Prometeus s’endinsarà en l’obra
La solitud dels nombres primers, de Paolo Giordano.

Del dia

al

24 de desembre
2

La pròxima trobada del Club serà el divendres 17 de desembre a les 7 de la
tarda, a la Sala 2.

de gener,

la Biblioteca romandrà
tancada per

Vacances

de Nadal.

Club de Lectura Manga On-line
El Club de Lectura Manga On-line realitzarà aquest mes la lectura de
Shin Chan, de Yoshito Usui.
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

 Follett, Ken. La Caiguda dels gegants.

 Lee, Suzy. Sombras.

 Kohout, Pavel. Mi mujer y su marido.

 Sourdais, Clémentine. Cases del món.

 Martínez Reverte, Javier. Barrio cero.

DE 7 A 10 ANYS

NOVELLA JUVENIL

 Morris, Jackie. L'Ós blanc.

 Catanese, P. W. Los Libros de Umber.

A PARTIR D’11 ANYS

 Funke, Cornelia. Reckless.

 Fernández Paz, Agustín. Murs.

 Schreiber, Ellen. Vampire kisses 3.

CONEIXEMENTS

 Nacci, Benoit. El Fútbol contado a los niños.

CONEIXEMENTS

 Malaspina, Marco. La Ciència dels Simpson.
 Clements, Jonathan. Los Samuráis.
 Brito Álvaro, Enrique. Cómo encontrar trabajo en
internet.

CÒMIC

 Power, Martin. Caperucita roja.
RACÓ DE PARES

 Espar, Marta. Els Secrets d'un part feliç.
PELLÍCULES

PELLÍCULES

 Las Aventuras de Chatrán.

 Casino Royale 7

 Charlie y la fábrica de chocolate.

 Celda 211

 Días de colegio musicales.

 Halo legends

Presentació “Llar Santa Eulàlia”
El dijous 16, a les 5:45 de la tarda, es realitzarà a la Biblioteca la presentació de l’exposició “Llar Santa Eulàlia”. L’acte serà a
càrrec del seu educador social i les escoles que participen dels diferents projectes amb aquesta entitat sense ànim de lucre.
Aquesta exposició s’inaugurarà el dia 7 de gener a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca, i es podrà visitar del dia
7 al 20 de gener.

Voltes al dial
Tots els dimarts, de 7 a 8 del vespre, Voltes al dial... la Biblioteca a la Ràdio Sant Vicenç (90.2 FM).
Us ho perdreu??

Les Voltes 2.0
La Biblioteca obra dos plataformes web a Internet, per tal d’informar i escoltar les opinions de tots els usuaris.
•

Bloc de noticies: http://bibliotecalesvoltes.blogspot.com/

•

Facebook: Biblioteca Municipal Les Voltes

Curs: Taller dels Bits
Dins de les accions prioritàries per promoure la biblioteca pública com a centre d’aprenentatge obert, s’han
programat una sèrie de cursos formatius relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
La programació dels cursos a realitzar a la Biblioteca durant el mes d’octubre és la següent:
•

iPixela’t: com retocar imatges: Divendres 3, de 3:30 a 7:30 de la tarda.

•

Compres a Internet: Divendres 17, de 6 a 8 de la tarda.
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Per a més informació, adreceu-vos a la Planta 2.

Consulteu el nostre web:

http://biblioteca.santvidigital.cat/

